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ABSTRACT  

This thesis studies the soundscapes of five different urban courtyards in Västerås, Sweden 

and presents suggestions on how to improve them. Due to the increasing urbanization there 

is now an increased need for housing in cities, this leads to buildings that are close to both 

other buildings, roads and noise emitting activities. On the grounds of that there is now a 

higher amount of effort required to make urban courtyards a somewhat quiet and tranquil 

space. The need for such a courtyard is due to the negative health effects connected to a bad 

soundscape. Noise pollution can lead to both hearing loss and cardio-vascular diseases. The 

study was done by first conducting a research of the scientific literature about the subject and 

then making measurements and observations at the courtyards. The soundscapes of the 

studied courtyards ranged from annoying to pleasing and comfortable. The sound levels 

measured from 46 to 57 dBA, this difference of 11 dBA is perceived as about twice as loud by 

the human ear. To solve the issue with noise pollution we suggest a variety of solutions to the 

different courtyards. These mainly include noise barriers, green walls and roof, vegetation 

and sound masking techniques. The main conclusions are that even the best performing 

courtyard could be acoustically enhanced and that solutions that employ vegetation both 

reduce the sound level and introduce natural sounds that are pleasing to most humans. 

Keywords: Urban courtyards, Noise pollution, Soundscape, Noise measures, Sound 

measurement, Noise measurement. 
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SAMMANFATTNING  

Detta examensarbete belyser vikten av en bra ljudmiljö i allmänhet och på bostadsgårdar i 

synnerhet. Vid projektering- och planeringsskedet av bland annat bostadsprojekt är det 

sällan som den akustiska situationen för bostadsgårdar beaktas. Den växande urbaniseringen 

som sker idag innebär att behovet av bostäder ökar, inte minst i storstäder. Eftersom de stora 

städerna kommer att vara tätare kommer bullerproblematiken att kräva mer avancerade 

lösningar. Syftet med examensarbetet har varit att studera den akustiska situationen på fem 

bostadsgårdar vid flerbostadshus i stadsmiljö genom att undersöka bullerproblem och 

identifiera bulleråtgärder. Examensarbetet syftar också till att undersöka de befintliga 

bullerlösningarna som redan finns på de valda innergårdarna för att sedan jämföra dessa mot 

varandra utifrån bland annat effektivitet och utförandet.  

En litteraturstudie och en fallstudie utgör metoden för detta examensarbete. Genom 

litteraturstudien fås en bättre förståelse om bland annat hur människan påverkas av buller 

och hur hon definierar buller. I litteraturstudien tas även riktvärden för buller, 

materialegenskaper gällande akustisk absorption samt åtgärder som kan förbättra ljudmiljön 

på bostadsgårdar fram. Fallstudien består av mätningar av maximala och ekvivalenta 

ljudnivåer samt observationer av ljudmiljön och befintliga bullerlösningar på fem olika 

bostadsgårdar som är lokaliserade i Västerås. Vid valet av dessa låg fokus på att hitta olika 

former och att trafikbuller inte skulle vara dominerande. 

Resultatet av arbetet består av de uppmätta ljudnivåerna, den upplevda ljudmiljö och de 

lösningar som kan implementeras på bostadsgårdarna. Ljudnivåerna varierade mellan 46 

dBA och 56 dBA och ljudmiljöerna beskrevs som allt ifrån lugn och behaglig till obehaglig och 

störande. De lösningar som presenteras som implementerbara är företrädelsevis barriärer, 

gröna tak och väggar, växtlighet samt ljudinstallationer. 

Omfattningen av aktiviteter på bostadsgårdar och mängden trafikbrus är faktorer som kan 

påverka resultatet av mätningarna och hur ljudmiljön upplevs. Direkta jämförelser mellan 

bostadsgårdarna är svåra att utföra på grund av dessa faktorer bland annat. Årstid och väder 

kan också ha påverkningar på ljudnivån och ljudmiljön. Aktiviteter på bostadsgårdar 

påverkas av väder, dessutom har grönska och växtlighet olika akustiska egenskaper beroende 

på årstiden.  

Valet av de studerade bostadsgårdarna baseras dels på att dessa ska ha en variation vad gäller 

utformning, dels på att de ska ligga så långt som möjligt från hårdtrafikerade gator. Enligt 

observationer som ägde rum under platsbesöken noterades trafikbullret mer eller mindre på 

de flesta bostadsgårdarna som har undersökts. Ett annat val kan förmodligen ha lett till 

andra resultat, både när det gäller ljudnivån och ljudmiljön.  

Det som styr vilka lösningar som kan implementeras på en bostadsgård är bland annat 

bostadsgårdens ljudmiljö, bullerkällans karaktär, bullerlösningens effektivitet samt 

hanterbarhet.  

Slutsatserna vi har dragit av examensarbetet är bland annat att de bättre ljudmiljöerna hade 

en lägre ljudnivå samt en större mängd naturliga ljud. Oavsett hur behaglig en ljudmiljö var 

så kunde den ändå förbättras och att gröna lösningar förbättrar ljudmiljön både genom att 

reducera buller och genom att introducera naturliga ljud. Det går att hävda att 



 

bullerreducering för ljud som alstras inne på en bostadsgård kräver en stor del ytterligare 

forskning då nästan allt tidigare fokus har legat på trafikbuller. 

Nyckelord: Bostadsgårdar, Buller, Ljudmiljö, Bulleråtgärder, Ljudnivåmätning, Gröna 

bullerlösningar. 
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PBL Plan och bygglagen 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Absorption  När ljud hindras av ett medium kan en del av ljudet 

reflekteras tillbaka och en del transmitteras vidare eller 

omvandlas till värme. Fenomenet att ljud transmitteras eller 

omvandlas till värme är själva absorptionen (Gösta, 1994).   

Absorptionskoefficienter  Anger hur stor del av ljud som absorberas och är lika med 

absorberat ljud/ infallande ljud dvs. Kan max bli 1 och minst 

bli 0 (Gösta, 1994)  

Buller från grannar Bullerkällor som alstras av grannar, exempelvis kan det vara 

hög musik, skrik, barn som leker, skällande hundar mm. 

Diffraktion Sker när ljudvågor hindras av ett objekt och ändrar riktning 

och därför kröker eller böjer sig över eller runt objektet 

(Lindqvist & Friman).  

Diffusion Sker när ljudvågor hindras av ett medium som har en ojämn 

yta vilket gör att ljudvågorna sprids ut (Lindqvist & Friman). 

Efterklangstid Tiden där ljudenergin i ett utrymme minskas till 10^-6 eller 

att ljudtrycksnivån minskas med 60 dB (Gösta, 1994).   

Ekvivalent ljudnivå Ett genomsnittligt värde av ljudet för en viss tidsperiod. 

(Arbetsmiljöverket) 

Gränsvärde Ett värde som inte ska överstigas (Socialstyrelsen, 2008) 

Gröna barriärer  Gröna lösningar som fungerar som barriärer mellan 

bullerkällan och mottagaren.  

Innergård, bostadsgård  Uteplats som ofta är ansluten till flerbostadshus.  

Ljuddämpad sida En sida av en byggnad som är mindre utsatt för 

bullerexponering än de övriga sidorna. För byggnad som vid 

fasaden inte klarar av riktvärden för ljudnivån bör ha en sida 

som klarar av riktvärden (Boverket, 2015).   

Reflektion Sker när ljudvågor hindras av ett medium med hård yta och 

studsar tillbaka (Lindqvist & Friman).  



 

Refraktion Fenomenet som sker när en vågrörelse ändrar riktning då 

den övergår från ett medium till ett annat. 

(Nationalencyklopedin, 2019) 

Riktvärde Är inte juridiskt bindande och fungerar som en vägledning 

vid en bedömning av ett specifikt fall där hänsyn tas till 

aktuella omständigheter för just det fallet. (Socialstyrelsen, 

2008) 

Uteplats Utrymme som med syfte för vistelse utomhus  
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1 INLEDNING 

Hur den akustiska situationen ser ut för bostadsgårdar är en fråga som sällan tas upp vid 

projekteringsskedet av flerbostadsprojekt. Buller är bland de främsta faktorerna till 

försämrad livskvalité och leder till hälsofarliga konsekvenser. En tillfredställande 

bostadsgård är ytterst viktig i synnerhet vid den ökade urbaniseringen. En förutsättning för 

att åstadkomma förbättringar inom bostadsgårdar när det gäller akustik är god kunskap om 

bullerkällorna. Studien handlar om att undersöka olika metoder för att skapa en god 

ljudmiljö på bostadsgårdar. Fokus ligger på att hitta lösningar för bostadsgårdar som inte är 

utsatta för trafikbuller i någon större omfattning och är istället exponerad för bullerkällor 

som härstammar från grannar, lekande barn och yttreinstallationer etcetera. Genom att 

betrakta en bostadsgård som en konsertsal kan metodiken som används för att dämpa 

ljudnivån tillämpas även på en bostadsgård.  

1.1 Bakgrund 

Enligt statistiska centralbyrån (2015) var 90 % av Sveriges befolkning bosatta på landet för ca 

200 år sedan. I nuläget är det däremot mer än 85 % som bor i tätorter och urbaniseringen 

kommer att fortsätta växa ytterligare. I Stockholms länsmiljöhälsorapport (2017) skrivs att 

2,3 miljoner människor bor i Stockholm idag. Detta är nästan 23 % av Sveriges befolkning 

och Stockholm utgör ca 1,5% av Sveriges area. Rapporten visar också på att befolkningen i 

Stockholm kommer öka med 1,1 miljoner under nästkommande 25 år. Detta betyder att 

behovet av nya bostäder kommer att öka, miljö och hälsa bör därför beaktas i planeringen av 

nybyggnader. Detta kommer att kräva tätare bebyggelse vilket kommer öka buller från bland 

annat grannar och transport.  

 

För att få bygga på flera ställen och åtgärda bostadskrisen infördes en ny bullerförordning 

2015 som innebar att bostäder får byggas med en tyst sida med en maximal ekvivalent 

ljudnivå vid fasaden på 55dBA. Denna förordning ökar behovet av en bostadsgård med god 

ljudmiljö. (Näringsdepartementet RSN, 2019)  
 

Bullerkällor som kategoriseras under samhällsbuller är en störning som påverkar ca 2 

miljoner människor i Sverige. Hit hör buller som alstras från fordonstrafik, spårtrafik, flyg, 

vindkraftsverk, industrier, byggnadsarbeten, restauranger, musik, sportevenemang, grannar 

och ventilationssystem etcetera. Detta har enligt Snarberg (2019) en rad olika hälsoeffekter 

och dagens forskning har identifierat allmänstörning, sömnstörning, kognitiva effekter, 

hörselnedsättning och hjärt-kärlsjukdomar som hälsoutfall av buller. Dessa effekter kan bero 

på följande faktorer: typ av buller, styrka, frekvens, tid och variation över tid. 
 

Jensen (2008) påstår att människor som bor i städer är ständigt utsatta för stress som kan 

orsakas av uppsjö faktorer. En innergård som är avskild från trafiken och stadsmiljön både 

på det visuella och auditiva planet blir därför viktig för att dämpa stress och andra negativa 
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inverkningar som uppstår av stadslivet. Många vetenskapliga rapporter syftar till att det finns 

ett starkt samband mellan grönska och människans välmående.  
 

Ljudmiljön på bostadsgårdar är direkt beroende av utformningen på byggnader och 

utformningen på själva bostadsgården. Materialen som byggnader består av och ytskikten på 

marken på innergården såväl som andra komponenter som innergården består av har också 

en stor inverkan på ljudsituationen. De bostadsgårdarna där ljudmiljön uppfattas som positiv 

är en konsekvens av att bostadsgården har utförts genom en kombination av specifikt 

materialval, en viss utformning samt placeringen av byggnaden och innergården (Larsson, 

2009).  

Tidigare forskning har visat flera åtgärder som både förbättrar ljudmiljön och utseendet på 

bostadsgårdar. Europaprojektet HOSANNA (Nilsson, o.a., 2013) har analyserat flera av dessa 

lösningar och kommit med förslag på åtgärder. Dessa inkluderar en viss sorts gräs som kan 

sänka ljudnivån med upp till 8dBA jämfört med hårda ytor samt gröna barriärer, väggar och 

tak som gett liknande effekt. Trots att detta projekt fokuserat på trafikbuller går det att anta 

att förbättringarna skulle fungera någorlunda bra vid buller från andra källor.  

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka situationen för bostadsgårdar vad gäller buller 

för att identifiera befintliga problem och utifrån det ta fram bland annat en vägledning som 

behövs vid projektering av framtida bostäder. Syftet är också att undersöka om det finns 

åtgärder för buller på befintliga bostadsgårdar som sedan ska studeras och jämföras mot 

varandra utifrån effektivitet och utförande. 

1.3 Frågeställningar 

• Vilka ljudnivåer uppmättes på bostadsgårdarna och vilka faktorer påverkar dessa? 

• Hur uppfattas ljudmiljön på bostadsgårdarna? 

• Vad finns det för bullerreducerande åtgärder på bostadsgårdarna? 

• Vilka lösningar kan implementeras på bostadsgårdarna? 

1.4 Avgränsning 

I denna studie undersöks ljudnivån på bostadsgårdar. De objekt som undersöks är fem 

bostadsgårdar i Västerås och som är anslutna till flerbostadshus. 

 

Trots att trafiken kan vara en huvudkälla för buller är det främst buller från grannar, barn 

som leker, förskolegårdar och installationsljud från byggnader som ligger i fokus i detta 

examensarbete. Sannolikheten är stor att trafikbuller förekommer vid mätningarna men 

platserna och tidpunkterna för mätningarna är valda på så sätt att annat buller än 

trafikbuller är dominerande i den mån det går. Samtliga fallstudier har utförts i Västerås där 

hänsyn till bland annat variation vad gäller karaktär och utformning har tagits vid val av 

bostadsgårdar.  
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Lösningarna i examensarbetet kommer utgå ifrån de förslag som vi har fått från ÅF samt de 

lösningar vi har funnit i litteraturen. Egna lösningar kommer följaktligen inte designas och 

kostnader för diverse lösningar kommer inte beaktas. 

 

Riktvärden för ljudnivåer kommer tas från BBR. De ljudnivåerna som mätas är ekvivalenta 

och maximala ljudnivåer och sker med en A-vägning.  

1.5 Metod 

Metoden för detta examensarbete består av en fallstudie och en litteraturstudie. Fallstudien 

består i sin tur av platsbesök, mätningar, okulär undersökning och beräkningar. Resultaten 

av de båda studierna jämförs sedan och diskuteras.  

1.6 Litteraturstudie  

 

Litteraturstudien görs för att jämföra resultatet med tidigare forskning och för att kunna 

utvärdera potentiella lösningar samt effekterna av dessa. Litteratursökning görs med hjälp 

av Mälardalens högskolas bibliotekstillgängliga litteratur, databaser, källor från extern 

kontaktperson och internetsökningar. Litteraturstudien utgörs av vetenskapliga artiklar, 

doktorsavhandlingar, tidigare examensarbeten, böcker och rapporter från bland annat 

Boverket etcetera Sökningsmetoder togs fram genom ett möte med en bibliotekarie vid 

Mälardalens högskolas bibliotek. 

1.7 Fallstudie  

Resultatet är baserade på ljudnivåmätningar på fem bostadsgårdar som är placerade vid 

flerbostadshus i Västerås. Fallstudien görs för att undersöka ljudmiljön på bostadsgårdarna. 

1.7.1 Mätningar  

Mätningarna gjordes på en central plats på bostadsgårdarna där det var tydligt att människor 

skulle vistas, exempelvis bänkar eller bredvid en grillplats. 

 

En maximal och ekvivalent ljudnivåmätning på bostadsgårdarna under en tidsperiod på 6–8 

timmar går inte att utföra på grund av tids- och resursbrist. För att erhålla ett rättvist 

medelvärde valdes tre olika tidsintervaller under dagen för att utföra mätningarna. 

Tidsintervallerna var mellan 08:00-10:30, 10:30-14:00 och 14:00-18:00.  

 

För varje bostadsgård görs sex mätningar per tidsintervall och varje mätning varar i 10 

minuter. De ekvivalenta och maximala ljudnivåerna antecknades efter varje mätning och ett 
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logaritmiskt medelvärde för varje tidsintervall och bostadsgård räknades fram för den 

ekvivalenta ljudnivån.  

 

Samtliga mätningar utgörs med en höjd över marken på 1–1,7 meter. I de fall där det var 

tydliga störningar som skulle ske på bostadsgården pausades mätningarna för att sedan 

återupptas när störningen upphör. 

1.7.2 Beräkningar 

Då decibel är ett logaritmiskt mått går det inte att räkna medelvärdet genom vanlig addition 

och division. När flera ljudkällor verkar samtidigt och ljudnivåerna är angivna i decibel går 

det inte att addera ljudnivåerna med varandra utan att ljudnivåerna ska till exempel. anges i 

ljudtryck eller ljudintensitet (Gösta, 1994). Av den anledningen räknas medelvärdet av de 

uppmätta ljudnivåerna på bostadsgårdarna genom att ett logaritmiskt medelvärde tas fram. 

Detta görs genom ekvationen nedan:  

 

10 log((10
𝑋1
10) + (10

𝑋2
10) + (10

𝑋3
10) + (10

𝑋4
10) + (10

𝑋5
10) + (10

𝑋6
10))/𝑧 

Där X1-X6 är den ekvivalenta ljudnivån värdena och z är mängden värden. 

 

1.7.3 Ljudmätare och vägning 

Ljudmätaren som användes heter Hand-held Analyzer 2250 Light från Brüel & Kjær och 

lånades från Mälardalens högskola. Detta instrument är klassificerat som en klass-1 

ljudnivåmätarinstrument och vägningen som valdes var dBA då denna används för att 

reflektera vad människor hör. De uppmätta värden jämförs mot riktvärden från BBR för att 

fastställa om riktlinjerna för maximala och ekvivalenta ljudnivåer skiljer sig från de erhållna 

ljudnivåmätningarna från bostadsgårdarna. En direkt jämförelse mellan ljudnivåerna på de 

olika bostadsgårdarna går inte att utföra på grund av att det är för stora variationer i 

bullerkällorna och i bostadsägarnas karaktär.  

1.7.4 Platsbesök och okulärundersökning  

Samtliga bostadsgårdar ligger i Västerås och har valts med hänsyn till variation vad gäller 

form och läge. Bostadgårdarna ligger vid Anderslundsgatan 2–12, Brahegatan 4, 

Pettersbergsgatan 25–29, Enkelstugevägen 9–15 och Soldatgatan 2-18. Vid varje platsbesök 

och mättillfälle utförs också en okulär undersökning där form, reflekterande- och 

absorberande ytor noteras för att sedan utvärdera detta i relation till litteraturstudien. För att 

läsaren ska få en bättre förståelse av hur bostadsgården ser ut fotograferas vissa delar av de 

samtliga bostadsgårdarna med hjälp av en mobilkamera.  

  



5 

2 LITTERATURSTUDIE 

Denna litteraturstudie är gjord för att delvis svara på den frågeställning som tidigare ställdes 

upp i arbetet. Litteraturstudien ska undersöka potentiella lösningar på problemet med buller 

på bostadsgårdar för flerbostadshus i innerstadsmiljö. Effekten av dessa lösningar och 

behovet av en bra ljudmiljö tas också upp för att kunna reflektera om de mätvärden vi får i en 

senare del av examensarbetet. 

2.1 Bulleruppfattningen är subjektiv 

I sin doktorsavhandling skriver Cerwén (2017) att det finns ett antal studier som har gjorts 

för att kategorisera ljudkällor. Indelningen baseras på bland annat typ av källa och 

kategorierna är naturliga, teknologiska och mänskliga ljudkällor. 

Generellt sett har den tidigare forskningen hävdat att ljud som alstras från naturliga källor 

uppfattas som behaglig av människor och ljud som alstras från teknologiska källor är 

störande, mänskliga ljud kan däremot uppfattas både som störande och behagliga. Sådana 

kategoriska preferenser kan dock variera beroende på andra faktorer som till exempel ljudens 

fysiska egenskaper, typ av ljudkällor och personliga egenskaper etcetera. Bullrets definition 

är inte direkt entydig. En generell definition som används inom samhällsbyggnad och andra 

områden är icke önskvärt ljud. Cerwén menar att bullrets definition varierar och vad buller är 

för en person i en situation kan vara önskad ljud för en annan person i samma situation. 

Ljudupplevelsen är dessutom förknippat med samspelet mellan människors sinnen vilket 

poängteras av Cerwén (2010). Ljud kan väcka olika känslor och därmed uppstår en 

anknytning mellan en särskild känsla till en specifik plats med en specifik auditiv karaktär. I 

det urbana samhället kan det naturliga samspelet mellan människans sinnen störas. I 

artikeln poängteras det att till skillnad från naturliga ljudkällor som skapas genom naturliga 

fenomen kan stadsljud tappa sin relevans i vissa situationer. Ljud som tillexempel alstras av 

trafikens aktiviteter kan ha en väsentlig information till personer som befinner sig nära 

trafiken. Däremot blir trafikljudet irrelevant när man inte befinner sig nära trafiken men 

ändå hör ljudet.  

Hellström (2007) skriver i sin artikel” Noise Design, ett sidoskott från Soundscaperörelsen” 

att varje plats i det urbana samhället har sin akustiska identitet som kan vara både personlig 

och opersonlig vilket beror på att ljudmiljöns uppfattning är både subjektiv och objektiv. I 

artikeln nämns det dock att ljudmiljön kan ha en intersubjektiv uppfattning, d.v.s. en 

subjektiv uppfattning som delas av en grupp. Detta betyder att en bra ljudmiljö inte behöver 

innebära en “tyst miljö”. En plats med bra ljudmiljö kan snarare vara en plats med ljud som 

bekräftar platsens egenskaper eller verksamhetens karaktär. Följaktligen är buller mer än 

bara ett icke önskvärt ljud. En optimal ljudmiljö som är oberoende av sammanhang och rum 

existerar inte. Uppfattningen av en ljudmiljö hänger samman med de fysiska egenskaperna 

för just en specifik plats, exempelvis behöver en bra ljudmiljö i butiken Åhléns inte betyda en 

bra ljudmiljö för Skärholmens centrum eller gallerian menar Hellström.  
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2.2 Bullrets påverkan på människan  

2.2.1 Lika energiprincipen  

Eftersom decibel är ett logaritmiskt mått blir en ökning med 3 decibel en fördubbling av 

ljudeffekten menar socialstyrelsen (2008). Lika energiprincipen är ett sätt att bedöma hur 

hörselorganet påverkas av ljudeffekten. Sammanfattningsvis går denna bedömning ut på att 

energin som örat utsätts för kan bestämmas i ljudtryck i kvadrat och tiden för 

energiexponeringen. Detta betyder att tiden och effekten är proportionella mot varandra. När 

en viss ljudnivå är skadlig under till exempel en exponeringstid på 8 timmar halveras 

exponeringstiden och blir 4 timmar när just denna ljudnivå ökar med 3 decibel. En 

ytterligare ökning med 3 decibel blir exponeringstiden 2 timmar etcetera. 

2.2.2 Ljuds påverkan och örats anatomi  

Johansson (2002) skriver att människans hörselorgan kan delas i ytteröra, mellanöra och 

inneröra. Ytterörat består av öronmusslan och hörselgången. Öronmusslan fungerar som en 

tratt som fångar upp tryckvariationen och hörselgången leder den till trumhinnan där 

resultatet blir en svängningsrörelse i trumhinnan. Trumhinnan, hammaren, städet och 

stigbygeln utgör mellanörat där svängningen i trumhinnan fortplantas och förs vidare genom 

hammaren, städet och stigbygeln till ett membran som kallas för ovala fönstret och som är en 

del av öronsnäckan som är vätskefylld och innehåller hårceller. Vågorna eller vibrationerna 

som uppstår i vätskan genom den mekaniska energin som tryckskillnaden i luften orsakar gör 

att hårcellerna rör sig vilket ger upphov till att nervcellerna skickar signaler till hjärnan och 

då sker uppfattningen av ljud hos människan. 

I takt med människans åldrande förändras hörselorganen och blir mindre känslig och 

därmed inte lika funktionell. Framförallt försämras känsligheten för ljud med höga 

frekvenser vid åldrandet understryker Johansson (2002). Örats integrationstid är ungefär 

mellan 0,02–0,1 sekunder vilket betyder att ljudvågor som är kortare än 0,02–0,1 sekunder 

uppfattas inte av örat även vid höga ljudstyrkor.  

2.2.3 Sömnstörning och dess påföljder  

Stansfeld och Matheson (2003) lyfter fram att det finns både subjektiva och objektiva bevis 

på att buller försämrar sömnkvaliteten. Exponering av buller är direkt proportionell mot 

upplevd sömnsvårighet, ju större mängd buller desto större blir sömnsvårigheten. ”Effects of 

night time road traffic noise” är en studie som undersöker om det sker någon slags 

anpassning av människor vid bullerexponering i sömnsammanhang men resultaten visade 

att under 14 nätter skedde ingen tillvänjning av buller belyser de. Generellt sett uppstår 

sömnstörningar inomhus vid en ljudnivå på 50 dBA och över.  

Sömnlöshet leder till sociala och kliniska beteenden samt miljökonsekvenser vilket behandlas 

i den akademiska avhandlingen The impact of railway vibration and noise on sleep (Smith, 

2017). Sömnstörningar kan kategoriseras i störningar som innebär total sömnlöshet, klinisk 

sömnlöshet och fragmentarisk sömnlöshet. ”Total sleep deprivation” eller total sömnlöshet 

innebär sömnlöshet under minst en hel natt. Redan under början av 1900-talet insågs det att 

långvarig total sömnlöshet leder i värsta fall till döden.  
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Experimenten som har utförts när det gäller sömnlöshet har visat att påverkan av total 

sömnlöshet är beroende av individuella och experimentella faktorer. Trots subjektiviteten av 

de sömnbrisorsakade konsekvenser har forskningen kommit fram till resultat som fastställer 

att sömnbrist leder till både mätbara och omätbara följder som kan tillexempel vara 

försämrat medvetande, korttidsminne, prestation och negativa förändringar på humöret. I 

artikeln påpekas det att ”Chronic sleep deprivation” eller klinisk sömnlöshet innebär 

sömnbrist i relativt långa tidsintervaller under natten till skillnad från ”Sleep fragmentation” 

eller fragmentarisk sömnlöshet där tidsintervallet är mycket kortare. Vidare förekommer 

kognitiva effekter också som har följder som kan vara ökad risk för fetma och diabetes på 

grund av förändrad metabolism. Hjärt- och kärlsjukdomar har dessutom starka anknytningar 

till dålig sömn.  

2.2.4 Hjärt-och kärlsjukdomar 

Många studier tyder på att långvariga och kortvariga utsättningar av buller gör att endokrina- 

och sympatiska systemet aktiveras som i sin tur leder till hetsiga förändringar i blodtrycket 

och pulsen samt en ökning av stresshormoner (Selander, 2010).  

Selander menar att detta har gett upphov till hypoteser som går ut på att buller kan leda till 

permanenta vaskulära effekter som har hjärt-och kärlsjukdomar som en påföljd. Tidigare 

epidemiologiska studier har funnit att de som utsätts för trafikbuller löper för högre risk att 

få högt blodtryck och hjärtattack. 

2.3 Tillåten bullernivå 

PBL, miljöbalken, byggförordningar och föreskrifter bestämmer hur buller ska regleras med 

syfte att åstadkomma en acceptabel ljudmiljö. Genom kriterier och riktvärden kan buller 

begränsas. Buller och dess påverkande på ljudmiljön ska beaktas av aktörer som är med i 

planläggning av bland annat anläggning- och byggprojekt (Boverket 2018).  

2.3.1 Riktvärden för buller orsakad av industri- eller andra verksamheter för 

bostäder 

Boverket (2018) anger riktvärden för buller som alstras på grund av industriaktiviteter eller 

buller från andra verksamheter. Riktlinjerna är angivna i form av maximala och ekvivalenta 

ljudnivåer vid bostadsbyggnaders fasader och är beroende av tidpunkten på dagen. Om inte 

det finns en ljuddämpad sida för en bostadsbyggnad bör den ekvivalenta ljudnivån vara 50 

dB vid 06:00–18:00 och 45 dB vid 18:00-06:00 samt på helgdagar, se figur 1. Figur 1 visar 

också vilka värden den ekvivalenta ljudnivån kan uppgå till vid fasaden av bostadsbyggnader 

om det finns en ljuddämpad sida. För tidsintervallet 06:00–18:00 kan LAeq vara 60 dB om 

det finns en ljuddämpad sida.  

Boverket (2018) menar att vid ljuddämpad sida eller en uteplats bör LAeq vara max 45 dB för 

tidsintervallet 06:00–22:00 och 45 dB för 22:00–06:00. Dessa gäller även buller som alstras 

på grund av yttre installationer vid bostadsgårdar, som till exempel ventilation, värmepump 

eller kylaggregat.  
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Figur 1 Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad. Från 
Boverket. Återgiven med tillstånd. 

2.3.2 Trafikbuller vid bostäder 

Bestämmelser om hur högt ljud som alstras från spårtrafik och fordonstrafik finns i en 

förordning som har tagits fram med stöd av miljöbalken (SFS 2017:359, 1 kap. 3 §). 

Bestämmelserna kan sammanfattas med att bostäder med en yta över 35 kvadratmeter bör 

inte utsättas för ekvivalentljudnivå på 60 dBA vid fasaden. Om detta inte uppfylls bör hälften 

av bostadsutrymmet ha en sida där den ekvivalenta ljudnivån är maximalt 55 dBA. Om 

bostadsytan är 35 kvadratmeter eller mindre gäller samma bestämmelser, förutom att värdet 

för ekvivalent ljudnivå inte får överskrida 65 dBA. Enligt förordningen bör trafikbuller på 

uteplatser som ansluter sig till byggnaderna inte överskrida 70 dBA maximal ljudnivå och 55 

dBA ekvivalent ljudnivå.  

2.3.3 Tillämpning av reglerna avseende bullernivåer och riktvärden  

Riktlinjer som avser ljudnivåer syftar till att förebygga konsekvenser som innebär att 

bostadsbyggnader blir ohälsosamma att vistas i bland annat på grund av för höga ljudnivåer 

påpekar Boverket (2004). Kommunerna ska därmed ta hänsyn till bullerfrågan vid 

planeringsskedet dessutom ska den noggrant förklaras i beslutsunderlaget. I rapporten 

poängteras även att bullerskydd i from av exempelvis skärmbyggnad ska utföras för bostäder 

där avstegen från riktvärdena vad gäller buller är omfattande. 

2.4 Ljudabsorption av material och olika skikt 

Jian et al. (2011) undersöker i sin studie “Identification of acoustic properties of ground and 

vegetation” hur ljud absorberas av vegetation, jord och material såsom betong, asfalt och 

glas. I rapporten skriver de att tidigare studier har gjort det möjligt att ta fram en enkel 

modell som en byggnad i det urbana samhället består av och är omringad av då denna ska 
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fungera som ett stickprov. De valda byggnadsmaterialen består av betong och glas som 

motsvarar byggnadens ytskikt, asfalt har valts för materialen som gång-och cykelvägen 

utgörs av. Matjord, buskar och gräs antogs tillhöra vegetationselementen. För att hitta en 

passande materialmodell som de kategoriserade 5 elementen (Asfalt och betong antogs ha 

samma akustiska egenskaper) ska jämföras med har provbitar från över 40 material mäts, 

exempelvis EPS, MDF och akryl. Vid mätningen av ljudabsorption har hänsyn till frekvensen 

av ljud tagits då resultatvärdet kan variera beroende på det. Resultatet av studien visade att 

bland annat betongens absorptionskoefficient låg mellan 0,01 vid 125 HZ och 0,1 vid 

4000Hz, detta visar att ju högre frekvens desto större blir absorptionskoefficienten för just 

betong. Tabellen nedan visar andra materials ljudsabsorption.   

Tabell 1 Absorptionskoefficienten för material som antas utgöra en byggnadskal och ytskikten på omgivningen 
av bygganden 

 absorptionskoefficient 

Frekvens 

(Hz) 

Betong Glas Matjord gräs buskar  

125 0,01 0,18 0,33 0,11 0,48 

250 0,02 0,06 0,58 0,26 0,75 

600 0,04 0,04 0,76 0,6 0,88 

1000 0,06 0,03 0,88 0,69 0,98 

2000 0,08 0,02 0,90 0,92 0,90 

4000 0,1 0,02 0,70 0,99 0,70 

 

2.5 Aktuella åtgärder och lösningar 

 

2.5.1 Gröna lösningar och ljuddämpning  

Lindqvist och Friman (2019) konstaterar att benämningen gröna lösningar används för att 

hänvisa till konstruktioner som kan bestå av vegetation eller har komponenter som utgörs av 

växtlighet, exempelvis grön fasad, grönt tak, spårväg med gräs och gröna barriär etcetera. 

Meningen är att dessa ska tillämpas på urbana miljöer för att förbättra miljön genom att ta 

vara på ekosystemets funktioner som upprätthåller människors välmående. Även om gröna 

lösningar har visat sig vara effektiva för att dämpa buller har uppkomsten av majoriteten av 

dessa haft sin grund i andra avseenden än förbättring av ljudmiljön. Lindqvist och Friman 

menar att beroende på form och beståndsdelar har gröna lösningar olika grader av 

avskärmning, diffusion, absorption och diffraktion.  
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2.5.2 Tre strategier 

Cerwén (2017) skriver att det finns tre strategier för att förbättra en ljudmiljö vilka han 

behandlar i sin doktorsavhandling ”Sound in landscape architecture”. Den defensiva 

ljudmiljöstrategin är den vanligaste och hanterar behandling av ljud från omgivningen och 

syftar till en minskning av ljudnivån.  Sedan finns det den offensiva och den kreativa 

strategin. Den offensiva strategin lägger fokus på vad människor vill höra och den kreativa är 

en blandning av dessa två strategier. Då dessa strategier var svåra att använda i vissa 

kontexter introducerades ett nytt ramverk för att bedöma ljudmiljöåtgärder. Dessa var” 

Localisation and functions”,” Reduction of unwanted sounds” och “Introduction of wanted 

sounds”. Dessa olika strategier innehåller specifika åtgärder som syns i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Localisation and functions börjar med sådant som kompensation/variation där man 

använder kontrasterna mellan olika ljudmiljöer för att förstärka deras skillnader. Ett exempel 

är en relativt tyst plats kan verka ännu tystare om man just kommit från en bullrig 

storstadsgata. Sedan kommer åtgärder som att använda bullerskärmar och växter för att 

minska ljudnivån och sist kommer bland annat ljudmaskering då man använder behagliga 

ljud för att överrösta buller. 
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Figur 2   Åtgärder för bullerminskning från G.Cerwén 

2.5.3 Form 

Yang et al. (2017) påpekar att efterklangstiden för en bostadsgård påverkas av byggnadernas 

läge och storlek. Vid 500Hz och 1000 Hz är efterklangstiden 4 sekunder, detta beror på att 

det sker flera reflektioner mellan fasader på byggnader. När man mäter efterklangstiden i ett 

”rum” utomhus är de största skillnaderna att det saknas tak och att det finns öppningar i och 

mellan byggnader. Dessa problem hanteras genom att anta att dessa öppningar är ytor med 

en absorptions koefficient av 1.0. De resterande ytorna består generellt sett av betong och 

fönster, dvs. platta och reflekterande ytor.  

I en artikel av Sanchez, Van Renterghem, Thomas och Botteldooren (2016) diskuteras 

effekten av gaturummets design på trafikbullernivån. En viktig åtgärd för att minska 

bullerexponering är att reflektera ljudet ut från gaturummet. Detta kan göras genom att 

använda lutningar längst ned på fasaden som reflekterar ljudvågorna uppåt. Denna åtgärd 

minskar efterklangstiden. För att minska ljudnivån vid fasaden kan byggnaden designas så 

att alla våningar förutom bottenvåningen sticker ut och bildar ett tak över bottenplanet, figur 

3 illustrerar detta. Detta påverkar dock inte ljudnivån på marknivån. Sanchez et al. hävdar att 

former på fasaden främst minskar ljudet högre upp vid fasaden och former nära ljudkällan 

huvudsakligen påverkar ljudnivån vid marknivån. Artikeln jämställer vinklade ytor med 

vertikala absorberande ytor, detta för att illustrera den stora akustiska effekten som de kan 

ha. 
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Figur 3 En illustration som visar hur byggnader kan designas för att minska ljudnivån vid fasaden. 

 

2.5.4 Byggnadsskal 

Gröna tak har väldigt hög potential när det kommer till att minska ljudnivån vid fasader och 

bostadsgårdar som inte är direkt utsatta för buller, det vill säga när bullret alstras utanför 

bostadsgården. (Van Renterghem, Hornikx, Forssen, & Botteldooren, 2013). Kombinationer 

av särskilda takformer och vegetationsbelagda tak har lett till en minskning i bullernivå på 

upp till 7.5 dBA. Att byta till gröna väggar där fasaden vetter mot trafikbuller har visat ge 

bättre resultat om materialet som innan ändringen var stelt. Om materialet på fasaden på 

sidan som är riktad mot vägen redan är absorberande fås en bättre effekt av gröna väggar 

inne på bostadsgården. Vid behandling av fasaderna vid trafikbullersidan av byggnaden fås 

störst effekt av att omvandla de högre väggarna till gröna fasader. Van Renterghem et al. 

visar också att den effektivaste lösning de har testat är sadeltak med vegetation på hela taket. 

Om taket är platt är den lösningen som ger högst ljudnivåminskning ett grönt tak med 

bullerskärmar vid kanterna av taket, detta kan resultera i en minskning på 4,3 dBA. 

Renterghem et al. (2013) hävdar också att kombinationen av gröna väggar och gröna tak inte 

verkar vara ett effektivt sätt att minska trafikbullret, i så fall är det bättre att antingen 

använda gröna tak eller gröna väggar och tak barriärer. Dessa åtgärder minskar ljudnivån i 

hela bostadsgården när de är implementerade på sidan där trafikbullret alstras. Men när 

lösningarna placeras på bostadsgårdens insida blir det en stor rumslig variation, vilket 

betyder att effekten av lösningen inte blir jämn över hela bostadsgården.  

Yang, Kang och Kim (2014) visar i sin fallstudie att gröna väggar kan sänka ljudnivån för tal 

med 9,3 dBA och att växter på marken kan sänka denna nivå med 2,2 dBA. Tillsammans 

minskar dessa åtgärder ljudnivån med 10,7 dBA. De hävdar att växter på marken minskade 

ljudnivån mer på de övre våningarna av byggnaden och gröna väggar minskade ljudnivån 

effektivare vid de lägre våningarna. Författarna drar också slutsatsen att dessa åtgärder 

skulle hjälpa i till exempel köpcentrum eller atrium. Denna fallstudie gjordes med 

datorsimulationer samt in-situ mätningar före och efter åtgärderna. 
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2.5.5 Barriärer 

I tidigare nämnda fallstudie av Yang, Kang och Kim (2014) hävdas också att trädgårdsmöbler 

och trägolv kan minska ljudnivån på en bostadsgård genom spridning och diffraktion. 

I sin undersökning av bostadsgårdar noterar Larsson (2009) vid flera tillfällen att de plank 

som finns inte är tillräckliga ur ett auditivt perspektiv. Dessa plank är gjorda för att skapa en 

visuell avgränsning mellan bostadsgården och utanförliggande områden. Med en 

modifikation av höjden, placeringen eller bredden av dessa kan de också fungera som 

bullerskyddande barriärer. Hon hävdar också att de öppningar som finns skulle kunna 

stängas av med portar för att minska insläppet av ljud, dessa portar skulle också ge en 

valfrihet i ljudmiljön då de kan vara öppna större delen av dygnet men stängda då trafikljudet 

utanför är som störst. 

I rapport FP7 HOSANNA work package 3 skriver Van Renterghem et al. (2013) att i projektet 

testas bland annat buskar som bulleråtgärd. Det visades att 2 meter tjocka buskar 

tillsammans med jord under dessa gav en ljudminskning på 2 dBA. Buskarna minskar ljud 

med en frekvens på över 1–2 kHz och under denna frekvens är det företrädelsevis jorden som 

påverkar ljudnivån. Buskarna minskar ljudnivån på grund av att ljudvågorna absorberas och 

skingras av bladen. 

Friman och Lindqvist (2019) hävdar att träd som används som barriärer kan ge betydliga 

förändringar vad gäller ljudutbredningen nära träden. Om träden planteras bakom vallar 

eller andra typer av bullerskärmar blir det svårare för bullret att böja sig över dessa. I artikeln 

noteras också att buller vid fasad mot en innergård i trånga gator kan dämpas med 2 dBA 

med hjälp av träd dessutom kan de ge upphov till mer fågelsång genom att locka fåglar vilket 

kan ge en positiv ljuduppfattning.  

Defrance et al. (2013) hävdar att en rad med träd bakom ett traditionellt bullerplank kan 

minska vindens påverkan på buller som tar sig förbi bullerplanket. På grund av refraktion av 

ljudvågor som träffar bullerplanket försämras plankets bullerminskande effekt när det blåser 

mot bullerplanket. Träd som planteras bredvid bullerplanket kan minska ljudnivån med 10 

dBA då det förhindrar vindens effekt. När det inte blåser så bidrar träden till en 

ljudnivåminskning under 1dBA.  

Defrance et al. presenterar också resultatet av att täcka befintliga bullerplank med växtlighet. 

Effekten av detta beror till stor del på bullerkällans och mottagarens plats och 

undersökningen är gjord på bullerplank bredvid vägar. Det visade sig att växterna på 

bullerplanket kunde minska ljudnivån med 10–12 dBA i det bästa fallet. Rekommendationen 

som presenteras är att växter på bullerplank fungerar ungefär lika bra som att använda 

absorberande material på bullerplank men med några extra fördelar. Dessa fördelar är 

grönare bullerplank (visuellt behagligt), ökad biologisk mångfald och växterna försvårar 

graffitti och klotter. 

Cerwén (2017) hävdar att byggnader också kan fungera som bullerskärmar om de placeras 

strategiskt. De faktorer som är viktiga är i så fall höjd, form, material och placering. Om man 

använder byggnader som människor ska bo i till att skärma av buller måste man ta extra 

försiktighetsåtgärder för att inte störa sömnen hos de boende.   
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2.5.6 Mark 

Fuda, Aletta, Kang och Astolfi(2015) undersökte de akustiska effekterna av att använda olika 

material för gångvägar och hur stegljud påverkar ljudmiljön. Resultatet av denna rapport 

visade ljudnivåerna av att gå på fyra olika material. Dessa material var gräs, trä, sten och 

grus. Ljudnivåerna var 28,5 dBA för gräs, 48,6 dBA för trä, 40,1 dBA för sten och 66,1 dBA 

för grus. 

Larsson (2009) hävdar att lekplatser kan användas för att dämpa ljud då sandytor har en 

ljudabsorberande effekt. 

2.5.7 Ljudinstallationer 

I Cerwéns doktorsavhandling (2017) presenteras en undersökning om ljudmiljön i en berså 

på ett torg i Malmö. Denna undersökning använder mätningar och enkäter från 205 

besökare. I studien var det två fall som testades, det ena bestod av bara bersån och det andra 

bestod av bersån och att dess inbyggda högtalare spelade upp skogsljud. Studien visade att 

båda fallen förbättrade ljudmiljön men att fallet med artificiellt skogsljud gav en större 

förbättring, detta trots en högre ljudnivå. En ökning i ljudnivå kan förbättra ljudmiljön upp 

till en viss gräns. Dock uppfattas ljud över 70 decibel som störande oavsett typ av ljudkälla. 

Yang och Kang (2005) instämmer i att ett behagligt ljud kan förbättra ljudmiljön avsevärt 

även när ljudnivån på det behagliga ljudet är högt. Ljudet av musik märks väldigt tydligt och 

kan därför leda till att människor uppfattar det som mer störande än andra ljud med samma 

ljudnivå. I studien av Yang och Kang svarade människor att det kändes tystare utan musik 

trots att Leq var densamma. Det finns också en stor skillnad i var musiken kommer ifrån. 

Musik från en passerande bil ansågs gynnsamt av endast 4 % av de deltagande i studien 

medan musik som spelades på gatan ansågs gynnsamt av 48,8% av de deltagande. 

Larsson (2009) hävdar att gröna plantering kan maskera buller med hjälp av fågelkvitter och 

lövsus. Det ljud som alstras från fläktar kan åtgärdas med ljuddämpning eller omplacering av 

källan. Detta kan också åtgärdas genom att placera sittplatser på så sätt att de inte exponeras 

för fläktljudet. Författaren hävdar också att en lekplats kan tillföra ljud såsom prat och skratt 

och att detta kan vara behagliga ljud och maskera obehagliga ljud.  Ett vattenspel fungerar 

både för att skapa en auditiv gräns mellan olika ljudmiljöer på gårdar och för att maskera 

oönskat ljud. 

2.5.8 Ljudkälla 

Cerwén (2017) nämner åtgärden ”visual masking” som går ut på att gömma ljudkällan. Han 

menar att om man inte ser ljudkällan så kan man skifta fokus från själva ljudet och därmed 

minska störningsnivån. Ett exempel på detta är växtlighet bredvid vägar som förutom att 

minska ljudnivån döljer ljudkällan från synfältet. Författaren nämner att denna metod är 

omdebatterad men att den kan fungera bra när ljuden som döljs inte är för uppenbara. 

Cerwén hävdar också att man kan minska bullernivån genom att avlägsna eller ändra vissa 

funktioner. Ett exempel på detta är att göra om en bilväg till ett grönt promenadstråk. Man 

kan också minimera förekomsten av buller från underhåll av bostadsgårdarna genom att 

undvika användandet av maskiner med förbränningsmotorer. Buller från underhåll kan 
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åtgärdas både med design och med planering. Cerwén tar upp exemplet att en klippt 

gräsmatta ger upphov till mer buller från underhåll än en äng. 

2.6 Ljudnivåmätning 

 

Riktiga mätningar 

Nordtest method(2002) har en guide för att mäta buller från trafiken där nämns det att 

ljudnivåmätningar ska ske 1.5-2m över marken och skillnaden mellan dessa höjder brukar 

vara 0.5 dB. Trafikbullermätningar kan ske oavsett väder och när man mäter trafikbuller kan 

man placera mottagaren enligt tre principer vilka är fritt fält, +6dB och +3dB. 

Dator simulationer 

Renterghem et al. (2013) använder sig av två olika datorsimuleringar för att analysera 

spridningen av ljudvågor mellan gaturum och bostadsgård. Dessa metoder är FDTD och 

PSTD. De två metoderna kombineras för att få en så verklighetsnära simulering som möjligt. 

De två metoderna löser samma problem men med olika metoder. De skilda metoderna 

resulterar i att PSTD kan utföra beräkningarna i 3D till skillnad från FDTD som oftast endast 

används för 2D beräkningar. 

2.7 Sammanställning 

Ljudnivåmätnings avsnittet används i diskussionen och i fortsatt arbete för att reflektera 

kring vår metod och vad vi kunde gjort annorlunda. Det används i fortsatt arbete för att 

reflektera kring vad man hade kunnat göra med mera tid och kunskap, tex datorsimuleringar. 

Aktuella åtgärder och lösningar används för att identifiera de problem och lösningar som 

framkommer i fallstudien. Det används också som underlag för potentiella åtgärder på 

bostadsgårdarna och för att kunna diskutera effekten av dessa. 

Texten som hanterar ljudabsorptions används på liknande sätt som aktuella åtgärder, det vill 

säga för att identifiera problem och lösningar. 

Bullernivån används i diskussionsdelen för att kunna sätta våra resultat i relation till något. 

Då kan vi diskutera hur ”dåliga” vissa ljudmiljöer är. 

Bullrets påverkan på människan används också för att kunna koppla resultatet till ett riktigt 

problem samt att diskutera varför arbetet är viktigt och varför vissa åtgärder behövs. 

Avsnittet om bulleruppfattning används tillsammans med lösningarna för att försvara de 

lösningar som ökar ljudnivån, tex maskering. Det används också i diskussionen för att kunna 

diskutera vilka ljudmiljöer som är önskvärda. Detta ska användas för att diskutera till 

exempel trafik- gentemot barn- eller fågelljud. 
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3 BOSTADSGÅRDARNA  

Här presenteras beskrivningen av studieobjekten som undersökts. Fallstudien består av 

platsbesök med mätningar på de fem olika bostadsgårdarna. Resultatet av mätningarna och 

de lösningar som redan finns presenteras under resultat. 

I beskrivningen av bostadsgårdarna beskrivs bland annat placering, utformning och 

närliggande bullerkällor. Mätningarna för varje bostadsgård beskrivs också med plats och 

eventuella ytterligare kommentarer. De Bostadsgårdar som undersökts sammanfattas med 

datum för mätningarna i Tabell 2 och bostadsgårdarnas placering i Västerås syns i Figur 4. 

Tabell 2Bostadsgårdar som undersökts samt datum för undersökning 

Plats datum 

Anderslundsgatan 2-12 2019-04-23 

Brahegatan 4a-4b 2019-04-23 

Petterbergsgatan 25-29 2019-05-03 

Enkelstuguvägen 9-15 2019-04-26s 

Soldatgatan 2-18 2019-05-02 

 

Figur 4 Bostadsgårdarnas placering i Västerås. Foto taget från www.bing.se/maps den 2019-04-15 
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3.1 Anderslundsgatan 2-12 

 

Figur 5 Satellitbild över Anderslundsgatans bostadsgård som markeras med en grön strecklinje . Platsen där 
mätningen skedde markeras genom den röda cirkeln. Bilden är tagen så att överkanten av bilden ligger rakt 
norr om underkanten av bilden. Foto hämtat från https://www.google.se/maps den  2019-04-20 

3.1.1 Beskrivning 

Bostadsgården är belägen i centrala Västerås, strax norr om Cityringen. Kvarteret utgörs av 6 

flerbostadshus med 86 studentbostäder som byggdes år 1994. Husen har 2 våningar och 

varje bostad har antingen en balkong eller en privat uteplats beroende på om den är placerad 

i bottenvåningen eller övervåningen. Figur 5 visar att bostadsgården avgränsas av de 6 

flerbostadshus som gården är ämnad för. Av dessa hus är fyra vinklade i 90 grader och två är 

raklånga, tillsammans bildar de en rektangel med öppningar på 8-9 meter mellan varje hus. I 

mitten av bostadsgården står ett sjunde hus som fungerar som en samlingslokal och som har 

en våning. Två av de sex öppningarna kantas av två små byggnader vardera, dessa fungerar 

som miljöbodar. Vid varje öppning mellan byggnaderna finns det en eller flera bänkar i 

anslutning till entréerna. 

https://www.google.se/maps
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Figur 6 Gångbanan intill samlingslokalen som ligger i Anderlundsgatans bostadsgård. Foto taget på 
gångbanan som ligger mellan samlingslokalen och Anderslundsgatan 6.  

 

I mitten av bostadsgården finns en större grönyta med grillplats. På grönytan finns några 

träd och runt grillplatsen står det några buskar. Det finns en sammanhängande gångbanan 

som löper ovalt runt mittenhuset och byggnaderna är kantade av gräs, rabatter och buskar. 

Bostadsbyggnadernas ytterväggars ytskikt består av tegel och ytskiktet på taket är 

tegelpannor. Materialet på ytskiktet av samlingslokalen är träpanel.  

 

  

Figur 7 Foto taget på den centrala gräsmattan och grillplatsen som ligger mitt i Anderslundsgatans innergård.  

Runt omkring bostadsgården ligger Mälardalens högskola, restaurangen Glada Gåsen, 

flertalet parkeringar och flera lamellhus. Det ligger också två större vägar i närheten, dessa är 

norra ringvägen och Kristiansborgsallén. Två grundskolor ligger också relativt nära, en på 

andra sidan norra ringvägen och en bortom en parkering som ligger bortom Glada Gåsen. 
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Mätningarna skedde vid grillplatsen som är markerad i Figur 5 och som också syns i Figur 7. 

På grund av tidsbrist den 23 april skedde morgonmätningen dagen efter (24 april). 

Bostadgården har valts dels för dess speciella utformning och storlek, dels för den akustiska 

karaktären som kan vara säregen på grund av områdets placering och byggnaderna i området 

bara utgörs av studentbostäder.  

3.1.2 Lösningar på plats 

Bullret i bostadsgården motverkas till en viss del av växtligheten som finns i form av gröna 

ytor, buskage och träd. Träden som fanns på plats var utan löv vilket gör att effekten vad 

gäller ljudabsorption kan bortses.  Byggnaderna som husen utgörs av fungerar som barriärer 

mot buller från bland annat trafiken.  

3.2 Brahegatan 4A och 4B 

 

Figur 8 Satellitbild på bostadsgården vid Brahegatan 4. Bostadsgården är markerad med en grön streckad linje 
och den röda cirkeln markerar var mätningen skedde. Bilden är tagen så att överkanten av bilden ligger rakt 
norr om underkanten av bilden. Foto hämtat från https://www.google.se/maps den 2019-04-20 

https://www.google.se/maps
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3.2.1 Beskrivning 

Innergården är placerad i centrala Västerås innanför Cityringen. Bostadsgården består av 

ytan mellan två parallella lamellhus. Den ena öppningen som är 14-15 meter mellan husen 

leder nästan direkt in i skolgården på den närliggande skolan. Det enda som avskiljer 

bostadsgården mot skolgården är en miljöbod och ett stängsel. Miljöboden har ett grönt tak 

och stängslet består av nedre plankor och ett stängselnät. Andra änden av gården är öppen 

mot Brahegatan.  

 

Figur 9 Foton från platsbesöket på Brahegatans bostadsgård. Figuren innehåller 4 foton där foto 1 och 2 är 
tagna i motsatta riktningar vid ena sidan av bostadsgården som ligger närmast Brahegatan 4A och som visar 
en grillplats med fyra bänkar. Foto 3 och 4 visar gångvägen som ligger mellan Bragegatan 4A och 4B på 
bostadsgården.  

Inne på gården finns en grillplats med fyra bänkar och tre bord, denna omringas av ett staket 

som i sin tur omringas av buskar. Förutom detta stenbelagda område går också en stenbelagd 

gånggata genom bostadsgården. Totalt är det fyra gräsbelagda områden och flertalet träd är 

placerade på dessa.  

Förutom skolan och vägen, som på Figur 8 ligger norr respektive söder om bostadsgården, 

finns också en asfalterad plan till vänster om bostadsgården. Norr om skolan går också en 

hårt trafikerad väg. 

Mätningarna skedde vid bänkarna och är markerade med en röd cirkel i Figur 8. Mätningen 

som påbörjades 09:23 pausades då en skåpbil som stod parkerad på bostadsgården skulle 

köra iväg. Mätningen som påbörjades 09:49 pausades då en bil använde bostadsgårdens 

gångbana som genväg. Den närliggande skolan hade rast/utomhusaktivitet vid alla 

förmiddagsmätningar utom den vid 10:11. 
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Anledningen till att just denna bostadsgård valdes var utformning och att bostadsgården 

bedömdes vara utsatt för buller som främst alstrades från skolan som ligger bredvid 

lamellhusen samt en asfalterad plan. 

3.2.2 Lösningar på plats 

Buskarna runt grillplatsen avskärmar denna visuellt från ljudkällorna på skolgården, detta 

kan leda till en minskad irritationsnivå. De kan också bidra till att dämpa ljudnivån. 

Miljöboden fungerar som en barriär mellan skolgården och bostadsgården och dess gröna 

vinklade tak bör dämpa ljudnivån och absorbera en del av det ljudvågor som träffar den. 

Bostadsgården består till stor del av grönytor, dessa kan absorbera ljud och skapar inte lika 

högt stegljud av de människor som går där. Byggnaden till väster fungerar som en stor 

bullerskärm mot den bollplan som ligger väster om bostadsgården. 

3.3 Pettersbergsgatan 25-29 

 

Figur 10 Satellitbild över bostadsgården på Pettersbergsgatan 25-29 med mätställen markerade. Bilden är 
tagen så att överkanten av bilden ligger rakt norr om underkanten av bilden.  Foto hämtat från 
https://www.google.se/maps den  2019-04-20 

3.3.1 Beskrivning  

Bostadsgården är lokaliserad i stadsdelen Pettersberg som ligger i Västerås. 

Flerbostadshusen som är Pettersbergsgatan- 29, 27 och 25 omger bostadsgården vid tre 

https://www.google.se/maps
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sidor. Dessa tre byggnader är lamellhus med 3 våningar. Bostadsgården avskärmas av en 

skog på fjärde sidan som sträcker sig från den västra sidan från bostadsgården ända till E18 

och som också omger Pettersbergsgatan 25 söderut. Pettersbergsgatan 29 skärmar av 

innergården från Pettersbergsgatan och skogen skärmar av den från Pettersbergsskolan som 

ligger ca 200 meter västerut. Förutom skogen och Pettersbergsgatan utgörs området främst 

av flerbostadshus och villor.  

Entréer finns både mot gatusidan och in mot gårdssidan. På gatusidan av Pettersbergsgatan 

27 består området framförallt av en boendeparkering och i övrigt finns det en miljöbod som 

ligger intill Pettersbergsgatan 27. Flerbostadshusen har både privata uteplatser och inglasade 

balkonger. Lamellhusens skal utgörs av främst puts och fönster. 

 

Figur 11 Bild på den centrala grönytan och lekplatsen på Pettersbergsgatan25-29 

Marknivån på bostadsgården är inte jämn och ytan utgörs av gräs, grus, stenar, sand och 

asfalt, detta syns i Figur 11. Mitt i gården finns det en area som har en marknivå som är högre 

än resten av området, markytan här täcks av stora stenar, gräs och träd. En gångyta 

bestående av asfalt ligger runt omkring ytan och intill husen. Det finns även två lekplatser 

vars yta utgörs av sand som är ansluten till en gångbana med grus. 

 

Figur 12 Bild på skogspartiet och gångbanan på Pettersbergsgatan 25-29 

För att ta hänsyn till att ljudnivån kan variera kraftigt beroende på placeringen där 

mätningen utförs som i sin tur beror på den unika formen på bostadsgården görs 

mätningarna på 3 olika ställen på ytan. Punkterna för mätningen markeras i Figur 10. 
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Bostadsgården präglas av form, mängd grönska och vad marken täcks av. Detta påverkar 

sålunda den akustiska situationen mer eller mindre och bostadsgården bedöms få en viss 

akustisk karaktär. Urvalet av denna bostadsgård har skett för att både utformningen och 

placeringen gör att bostadsgården skiljer sig betydligt från de andra bostadsgårdarna.  

3.3.2 Lösningar på plats 

Skogen bredvid bostadsgården absorberar och diffrakterar ljudvågor samt bidrar med 

naturliga skogsljud. Den stora grönytan i mitten av bostadsgården motverkar reflektioner 

mellan de parallella byggnaderna och förhindrar spridning genom denna yta med hjälp av 

höjdskillnader och vinklade ytor i stenar. De många övriga växter på bostadsgården kan 

också leda till en minskning i ljudnivå och efterklangstid genom att förhindra reflektioner. 

Byggnaderna på plats avskärmar ljudmiljön från den närliggande gatan och parkeringarna. 

Lekplatsen kan ge upphov till ljud från barn som leker vilket människor kan finna både 

behagligt och obehagligt. 

3.4 Enkelstuguvägen 9 - 15 

 

Figur 13 Satellitbild över bostadsgården på Enkelstugevägen 9-15. Bilden är tagen så att överkanten av bilden 
ligger rakt norr om underkanten av bilden.  Foto hämtat från https://www.google.se/maps den  2019-04-20 

3.4.1 Beskrivning 

Bostadsgården ligger i stadsdelen Vallby i nordvästra delen av Västerås. Denna omges av 

lamellhus med 3 våningar vilka är placerade parallellt mot varandra. I ena riktningen är 

avståndet mellan de två motsatta lamellhusen ca 30 meter, i andra riktningen tvärsöver är 

avståndet ca 130 meter, se Figur 13 ovan. Detta gör att bostadsgården är sluten mot två 

parallella sidor och relativt öppen mot andra riktningen. Marken på innergården är till 

https://www.google.se/maps
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största del en gräsmatta och gångytan som ligger intill lamellhusen gör att en del av ytan 

består av asfalt. Mitt i ena sidan av innergården finns det ett staket som är cirkelformad och 

innanför staketet finns det två bänkar. Buskage omger en del av staketet och enstaka träd 

finns splittrade på innergården. Sydväst om den gröna markering som figur13 visar är ytan 

till största del asfalterad. Byggnadernas skal utgörs främst av puts och glas.  

 

Figur 14 4 Foton på Bostadsgården som ligger mellan Enkelstugevägen 9-15. Samtliga Foton är tagna på 
staketet med bänkar och som är cirkelformad. Foto 1 och 4 visar sidorna som bostadsgården är öppen mot och 
foto 2 och 3 visar lamellhusen som utgör gränsen för bostadsgården.  

Bostadshusen runtomkring innergården ligger nära en grundskola och en förskola på södra 

sidan. I övrigt omges området av flera bostadshus av typen kedjehus, en byggnad med 

kommunala verksamheter, parkeringar och en öppen gräsyta. Till öster om bostadsgården 

finns Skerikesvägen där utrymmet mellan vägen och bostadsgården skärmas av med ett 

lamellhus och några enstaka splittrade träd.  

Ljudnivån mättes vid en bänk som stod på ena änden av bostadsgården, detta visas i figur 9 

där den röda cirkeln markerar mätplatsen. Bostadsgården har som tidigare nämnts en 

öppenyta vilket gör att en stor variation vad gäller ljudnivån inte antas vara aktuell och därför 

utfördes mätningen i en enda punkt.  

Denna bostadsgård valdes ut på grund av dess relativa isolation mot stora vägar, den väldigt 

öppna utformningen och de stora grönytorna. 

3.4.2 Lösningar på plats 

Barriärer som avskärmar bostadsgården från buller av omgivningen är framförallt 

lamellhusen, men också växtligenheten i form av buskar. En positiv faktor som påverkar 

ljudupplevelsen är gräsytan som bidrar till en mindre reflektion av ljud. En ytterligare faktor 
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som motverkar ljudreflektion till en viss del är de två öppna sidorna som också gör att 

bostadsgården ansluter sig till andra bostadsgårdar. Detta ger möjlighet till en akustisk 

variation då buskar, träd och lekplatser finns på de andra bostadsgårdarna.  

3.5 Soldatgatan 2-18 

 

Figur 15 Satellitbild över bostadsgården vid Soldatgatan 2-18. Bilden är tagen så att överkanten av bilden 
ligger rakt norr om underkanten av bilden. Foto hämtat från https://www.google.se/maps den  2019-04-20 

3.5.1 Beskrivning 

Bostadsgården är lokaliserad i östra Västerås. Bostadsgården på Soldatgatan 2–18 sitter ihop 

med bostadsgården för Regementsgatan 22–58. För fallstudien har fokus legat på den delen 

av bostadsgården som ligger i anslutning till Soldatgatan 2–18. Norr om bostadsgården ligger 

en parkering för de boende följt av en mindre bilväg. Norr om denna mindre bilväg ligger en 

äng som kantas av träd och buskar. Träden och buskarna ligger intill ett bullerplank intill 

motorvägen E18. Öster om bostadsgården ligger storängsskolan som är en skola för barn i 

årskurs F-6. Söder om denna skola ligger en gräsplätt som används som sport och lekyta för 

skolan och en annan närliggande skola. Söder om bostadsgården ligger fler flerbostadshus 

med anslutande bostadsgård och väster om bostadsgården ligger ett litet skogsparti följt av 

kedjehus med trädgårdar. 

https://www.google.se/maps
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Figur 16 Bilder tagna vid platsbesök på Soldatgatan 2-18. Bild 1 är tagen mellan grillplatsen och lekplatsen och 
visar grillplatsen. Bild 2 är tagen från kanten av lekplatsen intill grillplatsen och visar lekplatsen. Bild 3 visar 
gång/cykelbanan vid det västra huset. 

Bostadsgården karaktäriseras av en stor triangulär lekplats som tar upp en större del av ytan. 

Marken i lekplatsen består av grus och lekplatsen är delvis omringat av ett lågt staket. I 

anslutning till lekplatsen finns en grillplats som är avskärmad av buskar. Söder om lekplatsen 

är ett större grönt område med gräs och några få träd och öster om lekplatsen ligger en 

gräsplätt följt av en annan bostadsgård. Bredvid byggnaderna går en asfalterad gång/cykel 

väg. 

Mätningarna skedde vid grillplatsen som är markerad med en röd cirkel i Figur 15. På grund 

av regn och hagel behövdes den tredje mätningen på eftermiddagen avbrytas. Detta betyder 

att de fyra sista eftermiddagsmätningarna skedde vid ett senare datum än resten av 

mätningarna. 

3.5.2 Lösningar på plats 

De lösningar som identifierades under platsbesöket hade främst att göra med växtlighet. 

Buskar runt byggnaderna och lekplatsen kunde diffraktera och absorbera ljud. Träd och 

buskage kunde också ge upphov till naturliga ljud genom att locka fåglar till området. 

Byggnaderna skärmar av bostadsgården visuellt och dämpar förmodligen också ganska 

mycket ljud genom reflektion. På grund av att bostadsgården är en del av en större 

bostadsgård har de boende en valmöjlighet i vilken ljudmiljö de vistas i när de är utomhus.  

Bostadsgården valdes dels för dess form som liknar Pettersbergsgatan utan den angränsande 

skogen samt dels för den närliggande skola som kan vara en stor bullerkälla Avståndet till 

E18 bedömdes som tillräckligt stort för att ljudmiljön inte skulle präglas av trafikbuller. 
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4 RESULTAT 

Arbetet som går ut på att utvärdera ljudmiljön och bulleråtgärder har gjorts med en 

litteraturstudie och ett antal platsbesök som presenterats tidigare i arbetet. Här presenteras 

resultaten från mätningarna och platsbesöken på de fem olika bostadsgårdarna i Västerås 

tillsammans med resultatet av litteraturstudien. All diskussion och analys med författarnas 

åsikter och tolkning av resultatet hanteras inte i detta avsnitt utan presenteras under 

diskussionen. 

4.1 Mätresultat 

Här presenteras mätresultaten för de fem olika bostadsgårdarna i Västerås. Ljudnivån på 

varje bostadsgård mättes vid 3 olika tidpunkter. Dessa tider delas in i förmiddag, lunch och 

eftermiddag. Vid varje mättid mättes ljudnivån under sex tiominuters intervaller för att 

sedan räknas ihop till ett medelvärde. LAFmax för varje tiominutersperiod noterades också. 

Det logaritmiska medelvärdet räknas med ekvationen 

10 log((10
𝑋1
10) + (10

𝑋2
10) + (10

𝑋3
10) + (10

𝑋4
10) + (10

𝑋5
10) + (10

𝑋6
10))/𝑧 

Där X1-X6 är LAeq värdena och z är mängden värden. 

4.1.1 Anderslundsgatan 2-12 

 Förmiddagsmätning 

Tabell 3 Värden från förmiddagsmätningen vid Anderslundsgatan2-12. Samtliga enheter är dBA. LAeq är den 
ekvivalenta ljudnivån med A-vägning och LAFmax är den maximala ljudnivån med A-vägning. 

Starttid LAeq LAFMAX 

08:44 47,7 72,3 

08:54 47,7 67,8 

09:05 47,0 66,1 

09:26 49,1 67,8 

09:37 47,2 66,4 

09:47 47,9 67,9 

Logaritmiskt medelvärde av LAeq  

10 log((10
47,7
10 ) + (10

47,7
10 ) + (10

47,0
10 ) + (10

49,1
10 ) + (10

47,2
10 ) + (10

47,9
10 ))/6 

= 48 dBA 
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LAFMAX 72 dBA 

Lunchmätning 

Tabell 4 Värden från lunchmätningen vid Anderslundsgatan2-12. Samtliga enheter är dBA. LAeq är den 
ekvivalenta ljudnivån med A-vägning och LAFmax är den maximala ljudnivån med A-vägning. 

Starttid LAeq LAFMAX 

10:32 49,2 80,2 

10:42 47,1 61,8 

10:53 47,0 60,0 

11:04 47,3 64,9 

11:15 49,3 66,0 

11:27 49,0 70,5 

Logaritmiskt medelvärde av LAeq  

10 log((10
49,2
10 ) + (10

47,1
10 ) + (10

47,0
10 ) + (10

47,3
10 ) + (10

49,3
10 ) + (10

49,0
10 ))/6 

= 48 dBA 

LAFMAX 80 dBA 

Eftermiddagsmätning 

Tabell 5 Värden från eftermiddagsmätningen vid Anderslundsgatan2-12. Samtliga enheter är dBA. LAeq är den 
ekvivalenta ljudnivån med A-vägning och LAFmax är den maximala ljudnivån med A-vägning. 

Starttid LAeq LAFMAX 

16:03 48,7 60,7 

16:13 49,1 61,8 

16:24 49,1 62,4 

16:35 52,1 69,0 

16:49 50,4 75,2 

17:01 50,4 72,9 

Logaritmiskt medelvärde av LAeq  

10 log((10
48,7
10 ) + (10

49,1
10 ) + (10

49,1
10 ) + (10

52,1
10 ) + (10

50,4
10 ) + (10

50,4
10 ))/6 

= 50 dBA 
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LAFMAX 75 dBA 

4.1.2 Brahegatan 4a-4b 

Förmiddagsmätning  

Tabell 6 Värden från förmiddagsmätningen vid Brahegatan 4A-4B. Samtliga enheter är dBA. LAeq är den 
ekvivalenta ljudnivån med A-vägning och LAFmax är den maximala ljudnivån med A-vägning. 

Starttid LAeq LAFMAX 

09:11 49,3 68,8 

09:23 51,3 71,9 

09:36 53,3 73,6 

09:49 54,4 73,7 

10:01 53,6 73,9 

10:11 45,9 61,5 

Logaritmiskt medelvärde av LAeq  

10 log((10
49,3
10 ) + (10

51,3
10 ) + (10

53,3
10 ) + (10

54,4
10 ) + (10

53,6
10 ) + (10

45,9
10 ))/6 

= 52 dBA 

LAFMAX 74 dBA 

Lunchmätning 

Tabell 7 Värden från lunchmätningen vid Brahegatan4A-4B. Samtliga enheter är dBA. LAeq är den ekvivalenta 
ljudnivån med A-vägning och LAFmax är den maximala ljudnivån med A-vägning. 

Starttid LAeq LAFMAX 

11:50 53,2 70,6 

12:01 55,0 74,0 

12:11 53,3 69,7 

12:22 52,8 68,6 

12:32 52,6 71,2 

12:43 50,0 67,0 

Logaritmiskt medelvärde av LAeq  
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10 log((10
53,2
10 ) + (10

55,0
10 ) + (10

53,3
10 ) + (10

52,8
10 ) + (10

52,6
10 ) + (10

50,0
10 ))/6 

= 53 dBA 

LAFMAX 74 dBA 

Eftermiddagsmätning 

Tabell 8 Värden från eftermiddagsmätningen vid Brahegatan 4A-4B. Samtliga enheter är dBA. LAeq är den 
ekvivalenta ljudnivån med A-vägning och LAFmax är den maximala ljudnivån med A-vägning. 

Starttid LAeq LAFMAX 

14:46 50,6 69,3 

14:57 52,5 70,3 

15:07 50,8 66,2 

15:19 50,1 63,4 

15:29 50,2 65,6 

15:40 50,9 68,1 

Logaritmiskt medelvärde av LAeq  

10 log((10
50,6
10 ) + (10

52,5
10 ) + (10

50,8
10 ) + (10

50,1
10 ) + (10

50,2
10 ) + (10

50,9
10 ))/6 

= 51 dBA 

LAFMAX 70 dBA 

4.1.3 Pettersbergsgatan 25-29 

Förmiddagsmätning 

Tabell 9 Värden från förmiddagsmätningen vid Pettersbergsgatan 25-29. Samtliga enheter är dBA. LAeq är den 
ekvivalenta ljudnivån med A-vägning och LAFmax är den maximala ljudnivån med A-vägning. 

plats Starttid LAeq LAFMAX 

Punkt 1 08:48 46,3 62,7 

Punkt 2 09:03 45,5 56,6 

Punkt 3 09:14 46,2 61,5 

Punkt 1 09:26 44,2 60,5 

Punkt 2 09:39 46,3 56,0 
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Punkt 3 09:52 46,1 64,4 

Logaritmiskt medelvärde av LAeq  

10 log((10
46,3
10 ) + (10

45,5
10 ) + (10

46,2
10 ) + (10

44,2
10 ) + (10

46,3
10 ) + (10

46,1
10 ))/6 

= 46 dBA 

Medelvärde punkt 1=10 log((10
46,3

10 ) + (10
44,2

10 ))/2 = 45 dBA 

Medelvärde punkt 2=10 log((10
45,5

10 ) + (10
46,3

10 ))/2= 46 dBA 

Medelvärde punkt 3=10 log((10
46,2

10 ) + (10
46,1

10 ))/2= 46 dBA 

LAFMAX 63 dBA 

Lunchmätning 

Tabell 10 Värden från lunchmätningen vid Pettersbergsgatan 25-29. Samtliga enheter är dBA. LAeq är den 
ekvivalenta ljudnivån med A-vägning och LAFmax är den maximala ljudnivån med A-vägning. 

Plats Starttid LAeq LAFMAX 

Punkt 1 12:26 46,2 65,2 

Punkt 2 12:47 45,9 66,7 

Punkt 3 12:36 46,5 66,5 

Punkt 1 13:03 45,8 68,2 

Punkt 2 13:17 42,5 65,5 

Punkt 3 13:30 45,8 70,5 

Logaritmiskt medelvärde av LAeq  

10 log((10
46,2
10 ) + (10

45,9
10 ) + (10

46,5
10 ) + (10

45,8
10 ) + (10

42,5
10 ) + (10

45,8
10 ))/6 

= 46 dBA 

Medelvärde punkt 1 = 46 dBA 

Medelvärde punkt 2 = 45 dBA 

Medelvärde punkt 3 = 46 dBA 

LAFMAX 71 dBA  

Eftermiddagsmätning 
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Tabell 11 Värden från eftermiddagsmätningen vid Pettersbergsgatan 25-29. Samtliga enheter är dBA. LAeq är 
den ekvivalenta ljudnivån med A-vägning och LAFmax är den maximala ljudnivån med A-vägning. 

Plats Starttid LAeq LAFMAX 

Punkt 1 15:00 45,6 68,6 

Punkt 2 15:10 51,4 69,8 

Punkt 3 15:20 49,7 71,3 

Punkt 1 15:41 49,7 67,8 

Punkt 2 15:30 47,4 74,6 

Punkt 3 15:40 46,8 68,1 

Logaritmiskt medelvärde av LAeq  

10 log((10
45,6
10 ) + (10

51,4
10 ) + (10

49,7
10 ) + (10

49,7
10 ) + (10

47,4
10 ) + (10

46,8
10 ))/6 

= 49 dBA 

Medelvärde punkt 1 = 48 dBA 

Medelvärde punkt 2 = 50 dBA 

Medelvärde punkt 3 = 49 dBA 

LAFMAX 75 dBA  

4.1.4 Enkelstugevägen 9-15 

Förmiddagsmätning 2019-04-26  

Tabell 12 Värden från förmiddagsmätningen vid Enkelstugevägen 9- 15. Samtliga enheter är dBA. LAeq är den 
ekvivalenta ljudnivån med A-vägning och LAFmax är den maximala ljudnivån med A-vägning. 

Starttid LAeq LAFMAX 

09:19 48,2 67,2 

09:33 48,7 69,7 

09:43 49,5 75,7 

09:53 49,7 76,9 

10:03 45,1 68,0 

10:14 48,5 66,2 

Logaritmiskt medelvärde av LAeq  
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10 log((10
48,2
10 ) + (10

48,7
10 ) + (10

49,5
10 ) + (10

49,7
10 ) + (10

45,1
10 ) + (10

48,5
10 ))/6 

= 49 dBA 

LAFMAX 77 dBA 

Lunchmätning  

Tabell 13 Värden från lunchmätningen vid Enkelstugevägen 9–15. Samtliga enheter är dBA. LAeq är den 
ekvivalenta ljudnivån med A-vägning och LAFmax är den maximala ljudnivån med A-vägning. 

Starttid LAeq LAFMAX 

11:04 45,2 67,6 

11:15 49,4 70,0 

11:25 47,7 61,0 

11:36 47,3 61,0 

11:47 48,8 68,0 

12:00 47,9 70,3 

Logaritmiskt medelvärde av LAeq  

10 log((10
45,2
10 ) + (10

49,4
10 ) + (10

47,7
10 ) + (10

47,3
10 ) + (10

48,8
10 ) + (10

47,9
10 ))/6 

= 48 dBA 

LAFMAX 70 dBA 

Eftermiddagsmätning 

Tabell 14 Värden från eftermiddagsmätningen vid Enkelstugevägen 9–15. Samtliga enheter är dBA. LAeq är den 
ekvivalenta ljudnivån med A-vägning och LAFmax är den maximala ljudnivån med A-vägning. 

Starttid LAeq LAFMAX 

16:55 51,9 72,1 

17:05 51,3 71,3 

17:16 49,6 70,2 

17:27 49,8 69,6 

17:39 50,3 70,8 

17:50 52,1 71,1 
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Logaritmiskt medelvärde av LAeq  

10 log((10
51,9
10 ) + (10

51,3
10 ) + (10

49,6
10 ) + (10

59,8
10 ) + (10

50,3
10 ) + (10

52,1
10 ))/6 

= 51 dBA 

LAFMAX 72 dBA 

4.1.5 Soldatgatan 2-18 

Förmiddagsmätning 

Tabell 15 Värden från förmiddagsmätningen vid Soldatgatan 2–18. Samtliga enheter är dBA. LAeq är den 
ekvivalenta ljudnivån med A-vägning och LAFmax är den maximala ljudnivån med A-vägning. 

Starttid LAeq LAFMAX 

08:50 57,7 70,2 

09:01 56,4 61,6 

09:14 55,7 62,2 

09:25 56,1 63,1 

09:36 56,0 64,5 

09:47 57,6 66,0 

Logaritmiskt medelvärde av LAeq  

10 log((10
57,7
10 ) + (10

56,4
10 ) + (10

55,7
10 ) + (10

56,1
10 ) + (10

56,0
10 ) + (10

57,6
10 ))/6 

= 57 dBA 

LAFMAX 70 dBA 

Lunchmätning 

Tabell 16 Värden från lunchmätningen vid Soldatgatan 2–18. Samtliga enheter är dBA. LAeq är den ekvivalenta 
ljudnivån med A-vägning och LAFmax är den maximala ljudnivån med A-vägning. 

Starttid LAeq LAFMAX 

12:51 55,2 66,7 

13:01 53,5 63,4 

13:12 55,6 64,1 
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13:23 56,1 62,4 

13:33 56,6 77,7 

13:43 57,7 65,0 

Logaritmiskt medelvärde av LAeq  

10 log((10
55,2
10 ) + (10

53,5
10 ) + (10

55,6
10 ) + (10

56,1
10 ) + (10

56,6
10 ) + (10

57,7
10 ))/6 

= 56 dBA 

LAFMAX 78 dBA 

Eftermiddagsmätning 

Tabell 17 Värden från eftermiddagsmätningen vid Soldatgatan 2–18. Samtliga enheter är dBA. LAeq är den 
ekvivalenta ljudnivån med A-vägning och LAFmax är den maximala ljudnivån med A-vägning. 

Starttid LAeq LAFMAX 

15:55 55,5 64,1 

16:06 55,4 61,5 

16:28 56,6 79,3 

16:39 53,4 76,2 

16:49 45.9 70,4 

17:00 46,7 65,5 

Logaritmiskt medelvärde av LAeq  

10 log((10
55,5
10 ) + (10

55,4
10 ) + (10

56,6
10 ) + (10

53,4
10 ) + (10

45,9
10 ) + (10

46,7
10 ))/6 

= 54 dBA 

LAFMAX 79 dBA 

4.2 Bullerlösningar 

Under denna rubrik presenteras de befintliga bulleråtgärderna som finns på bostadsgårdarna 

samt de lösningar som potentiellt kan implementeras. Lösningarna för varje studieobjekt 

presenteras under respektive rubrik. Ljudmiljön som uppfattades under platsbesöket 

beskrivs också under respektive bostadsgård. All diskussion kring lösningarna går att läsa om 

under rubriken diskussion. 
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4.2.1 Anderslundsgatan 2-12 

4.2.1.1. Ljudmiljö 

Ljudmiljön på bostadsgården karaktäriseras av trafikbrus från de två närliggande stora 

gatorna och de närliggande parkeringarna, dock uppfattades ljud från trafiken från Norra 

Ringvägen som starkast.  Ljudmiljön består också av ljud från grannar och fågelkvitter. Vid 

enstaka tillfällen hördes ljud från barn som leker i Herrgärdsskolan på andra sidan 

ringvägen. Det hördes också ett lågt installationsljud från huset öster om grillplatsen.  

4.2.1.2. Implementerbara lösningar 

 

Figur 17 Lösningsförslagens placering på Anderslundsgatan 2-12. 1: Buskage. 2: Gröna tak. 3: Barriär med 
port och växtlighet. Foto hämtat från https://www.google.se/maps den  2019-05-05 

En eventuell förbättring av ljudmiljön kan, relativt lätt, åstadkommas genom att till exempel 

plantera buskar runt om den centrala grönytan vilket kan, enligt 

Van Renterghem et al.(2013), reducera ljudnivån genom ljudabsorption. Träd kan också 

planteras för att ljudisolera innergården och tillsammans med buskarna kan ljudnivån 

minskas. Dessutom lockar träden och buskarna fåglar som kan förbättra ljudmiljön genom 

fågelläten.  

För att minska trafikbullret från de närliggande gatorna som är Norra Ringvägen och 

Kristiansborgsallén kan gröna byggnadsskal i form av gröna väggar eller gröna tak införas. 

Husen som skulle förses med gröna tak är främst de som ligger närmast gatorna Norra 

Ringvägen och Kristiansborgsallén. Eftersom taket är ett sadeltak kommer effekten av att 

införa gröna tak vara högst jämfört med om det taket hade haft en annan form. Ett alternativ 

är att förse dessa hus med gröna väggar på sidan som exponeras mest av trafikbuller 

samtidigt som man förser taken med gröna bullerskärmar som är täckta med växtlighet. 

https://www.google.se/maps
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Då den bostadsgård som ligger mellan Norra Ringvägen och Anderslundsgatan 2–12 vid 

platsbesöket saknade mycket av den växtlighet som syntes på satellitbilden kändes det som 

att den södra öppningen i bostadsgården var öppen rakt mot ringvägen. För att motverka 

detta skulle det som Larsson (2009) presenterar om portar vid öppningar kunna appliceras. 

Detta skulle skärma av från ringvägen ljudmässigt och skapa den ”visual masking” som 

Cerwén (2017) nämner kan minska störningsnivån. 

En sådan lösning skulle kunna kompletteras med växter som Defrance et al. nämner för att 

ytterligare sänka ljudnivån från denna riktning med potentiellt 10–12 dBA. De miljöbodar 

som i så fall skulle sitta i anslutning till porten kan också kompletteras med grönt tak.  

4.2.2 Brahegatan 4a-4b 

4.2.2.1. Ljudmiljö 

Ljudmiljön på bostadsgården Brahegatan 4 var relativt varierad. Vid flera tillfällen hördes 

endast ljudet av barn som skrek och lekte men förutom dessa tillfällen bestod ljudmiljön av 

en blandning av barnljud, trafikbuller, fågelkvitter, grannljud, ljud från portar, ljud från 

hundar och ljud från cyklister. Andra ljud som endast noterades enstaka gånger var ett flyg, 

pipande från en backande skåpbil och en buss som stod på tomgång bredvid bostadsgården. 
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4.2.2.2. Implementerbara lösningar 

 

Figur 18 Lösningsförslagens placering på Brahegatan 4A-4B. 1: Ny placering för grillplats. 2: Bullerplank med 
växtlighet. 3: Utöka bod med grönt tak. 4: Gröna väggar. 5: Buskage. 6: Vattenspel. Foto hämtat från 
https://www.google.se/maps den  2019-05-05 

Då ljud från den närliggande skolgården är en av de största ljudkällorna skulle fokus för att 

förbättra ljudmiljön rimligen ligga på att avgränsa bostadsgården från skolgården. Precis 

som Larsson (2009) påpekar så finns det redan ett stängsel som rent praktiskt avgränsar 

skolgården från bostadsgården. Detta stängsel skulle kunna göras om till ett bullerplank eller 

kompletteras med ett bullerplank på bostadsgårdens sida av stängslet. En sådan lösning 

skulle också leda till ”visual masking” av ljudkällan som enligt Cerwén (2017) kan minska 

störningsnivån.  

Ett bullerplank skulle också kunna kompletteras med växtlighet eller absorberande material 

för att potentiellt sänka ljudnivån med ytterligare 10–12 dBA. (Defrance et al. 2013) 

Då byggnader enligt Cerwén(2017) kan fungera som bullerskärmar skulle den lilla byggnad 

som är mellan bostadsgården och skolgården kunna vidgas för att fungera som en 

bullerskärm. Denna byggnad har ett grönt lutande tak som enligt Van Renterghem, Hornikx, 

Forssen och Botteldooren(2013) kan leda till en minskning av ljudnivån. Vid en utökning av 

byggnaden skulle takytan öka och det ger möjligheten för en större yta av växtlighet på taket.  

En annan potentiell lösning skulle vara att flytta grillplatsen till andra änden av 

bostadsgården. Då hamnar grillplatsen närmare Brahegatan men längre bort ifrån 

skolgården och den mer trafikerade Norra Ringvägen. Vid en sådan lösning skulle buskage på 

https://www.google.se/maps
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norra delen av bostadsgården kunna implementeras för att, enligt Van Renterghem et al. 

(2013), sänka ljudnivån med upp till 2 dBA. Denna lösning fungerar eftersom ljudet från 

skolgården främst består av högre frekvenser. 

Ett grönt byggnadsskal skulle kunna användas för att minska reflektionerna mellan de två 

parallella byggnaderna och minska ljudnivån av de ljud som alstras och reflekteras inne på 

bostadsgården. Detta i enlighet med de Yang, Kang och Kim (2014) visar om gröna 

byggnadsskal. 

För att tillföra variation och behagliga ljud till bostadsgården skulle till exempel ett 

vattenspel kunna användas. Detta kan maskera oönskat ljud på bostadsgården och indirekt 

leda till ökade fågelljud. Cerwén (2017), Yang och Kang(2005) och Larsson(2009) är alla 

eniga om att behagliga ljud med en högre ljudnivå än obehagliga ljud kan förbättra 

ljudmiljön. 

4.2.3  Pettersbergsgatan 25-29 

4.2.3.1. Ljudmiljö  

Vid förmidagsmätningarna var det installationsljud, fågelsång och svagt ljud från trafiken 

som kunde höras. Vid lunchtiden var ljuduppfattningen samma som för förmidagen förutom 

att ljud från grannar och barn från Pettersbergsskolan vid enstaka tillfällen kunde noteras. På 

eftermiddagstiden var ljud från barn som lekte och grannar det som dominerade. 

Installationsljudet upplevdes ganska svagt och trafikbrus noterades knappt. Under 

mättillfällen förekom ljud från bilar som körde in på bostadsgården.  
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4.2.3.2. Implementerbara lösning 

 

Figur 19 Lösningsförslagens placering på Pettersbergsgatan 25-29. 1:Placering för bänkar/grillplats. 2: Bom 
för att förhindra bilar. 3: Isolering vid installationer. Foto hämtat från https://www.google.se/maps den  2019-
05-05 

För att minska installationsljudet som hördes ibland kan man flytta eller ljudisolera 

installationerna som Larsson (2009) påpekar. 

Då det finns en grönyta i mitten av bostadsgården med träd och växter som dämpar ljudet via 

absorption och diffraktion (Friman & Lindqvist, 2019) samt höjdskillnader och stenar som 

reflekterar ljudet (Sanchez, Van Renterghem, Thomas, & Botteldooren, 2016). Detta fungerar 

som ett bra sätt att dela in bostadsgården i olika ljudmiljöer. På detta sätt förbättrar man 

ljudmiljön genom att använda kontrasterna mellan lekplatsen och en tystare miljö, vilket 

enligt Cerwén kan förstärka skillnaden mellan dessa.  

Just nu skiljs ena sidan av denna grönyta av från lekplatsljudet men det finns inga bänkar 

eller grillplatser på denna sida så det är inte ett utrymme som används som den avkopplade 

miljö det kan vara. Genom att lägga en grillplats eller några bänkar skulle bostadsgården 

genast få ett område som kan användas av människor som inte vill vara precis bredvid 

lekplatsen. 

På samma sätt kan man omfamna naturens ljud från skogen som ligger bredvid 

bostadsgården genom att placera sittplatser eller dylikt intill denna. Cerwén (2017) hävdar 

att människor uppfattar de flesta naturligt förekommande ljuden som behagliga. 

För att minimera mängden bilar på bostadsgården skulle skyltar eller bommar 

implementeras. Detta skulle bli en ändring i vägens funktion och liknar de ändringar som 

Cerwén diskuterar om att avlägsna eller minska funktioner. 

https://www.google.se/maps
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4.2.4 Enkelstugevägen 9-15 

4.2.4.1. Ljudmiljö 

Ljudmiljöns karaktär verkade skilja sig i en liten grad beroende på tidpunkten på dagen. På 

morgon och lunch dominerade ljud från fågelsång däremot var trafikbrus och ljud från 

grannar mindre omfattande och hördes lite i bakgrunden. Vid några enstaka tillfällen hördes 

ljud från barn som lekte från grundskolan och förskolan. Skerikesvägen som ligger öster om 

bostadsgården uppfattades orsaka det trafikbruset som upplevdes. På eftermiddagstiden 

dominerade ljud från grannar från balkonger och privata uteplatser. Ljudupplevelsen på 

bostadsgården gav en känsla om att det råder om reflektioner och omslutenhet trots att 

bostadsgården var stor till ytan och öppen mot två sidor. Vid flera tillfällen under 

mätningarna var det bilar som körde in i kvarteret och som gav upphov till buller.  

4.2.4.2. Implementerbara lösningar 

 

Figur 20 Lösningsförslagens placering på Enkelstugevägen 9-15. 1:Plantera nya träd där de gammla fälts. 2: 
Plantera buskage/växtlighet runt staketet. 3: Gröna väggar. 4. Plank med buskage. Foto hämtat från 
https://www.google.se/maps den  2019-05-05 

När Bostadsgården granskas via Google Maps märks det att den har gott om växtlighet och 

en stor yta som är täckt av gräs. Vid platsbesöket märktes dock att 2 stora träd som låg vid 

gångvägen intill staketet var kapade. Träd kan därför planteras och ersätta de kapade träden. 

Flera buskar och träd vid och runt om staketet som ligger i mitten på ena änden av 

bostadsgården skulle enligt Van Renterghem et al.(2013)  förbättra ljudupplevelsen genom 

mer absorption och mindre reflektion av ljudvågor. Dessa buskar och träd som fungerar som 

bullerbarriärer lockar som tidigare nämnt fåglar som i sin tur kan förbättra ljudupplevelsen.  

https://www.google.se/maps
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Reflektion av ljud som alstras från grannar som vistas i sina balkonger eller privata uteplatser 

kan till en viss del förhindras genom att införa gröna väggar på väggarna som riktas mot 

gårdssidan. Ljudmiljön skulle också förbättras om byggnaderna som skärmar av 

bostadsgården från Skerikesvägen förses med gröna väggar på sidan som rikas mot vägen. De 

två sistnämnda lösningarna skulle i enlighet med Van Renterghem et al.(2013) vara ännu 

effektivare om de kombineras med bullerskärmar som är täcka av växtlighet.  

En åtgärd som kan minska störningsnivå från buller för de som vistas på innergården kan 

vara att införa en ”Visual masking” som Cerwén (2017) behandlar. Här kan bostadsgården 

avskärmas från bilar som kör in i kvarteret som med hjälp av plank som kan utrustas med 

växtligheter i form av buskar.  

4.2.5 Soldatgatan 2-18 

4.2.5.1. Ljudmiljö 

Ljudmiljön vid mättillfället bestod till större del av trafikbuller från E18 och vindsus. Det 

hördes också ljud från bilar som stod på tomgång inne på bostadsgården och boende som 

promenerade och pratade. Det hördes ett fåtal portljud, djurljud och ljud från barn på den 

närliggande skolan. Vid vissa tider förekom också ljudet av markarbete vid en närliggande 

vändplats. 

4.2.5.2. Implementerbara lösningar 

 

Figur 21 Lösningsförslagens placering på Soldatgatan 2-18. 1: Gröna tak. 2: Gröna barriärer på tak. 3: Ny 
markbeläggning. 4: Växtlighet och/eller fågelbad. Foto hämtat från https://www.google.se/maps den  2019-
05-05 

https://www.google.se/maps
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Då trafikbuller var det som stod ut vid platsbesöket är det rimligt att först och främst arbeta 

för att motverka detta. Van Renterghem et al. visar att vegetationsbelagda tak och fasader 

kan ha stor inverkan i att minska buller som läcker in på bostadsgården. Då taket på 

byggnaderna är platt skulle ett grönt tak med skärmar på båda kanterna ge bäst resultat och 

potentiellt minska ljudnivån på det inkommande trafikbullret med 4.3 dBA. 

I enlighet med det Cerwén (2017) presenterar om underhåll och funktioner skulle vägen på 

bostadsgården kunna bommas av för att se till att endast de som ska vara på bostadsgården 

med bil är där. Skyltar som påminner om att inte låta bilen stå på tomgång på bostadsgården 

skulle också hjälpa minska ljudnivån från bilarna på bostadsgården.  

Trots att inga stegljud från gruset på lekparken hördes vid platsbesöket skulle detta kunna 

vara en potentiell ljudkälla när lekplatsen används. Då Fuda, Aletta, Kang och Astolfi (2015) 

hävdar att grus ger upphov till en hög ljudnivå skulle materialet kunna bytas ut mot ett 

tystare material, till exempel någon gummiasfalt. 

En annan lösning skulle vara att använda gröna planteringar för att locka fåglar som med 

fågelkvitter maskerar trafikbullret och skapar en mer varierad ljudmiljö (Larsson 2009). För 

att åstadkomma detta skulle också fågelbad kunna installeras för att ge fåglarna tillgång till 

vatten och locka ännu mer fåglar än med bara växter. 

Enligt Sanchez et al. påverkar former vid ljudkällan ljudnivån vid marknivå. En sådan lösning 

skulle dock ligga utanför bostadsgården närmare motorvägen. Bullerplanket vid motorvägen 

skulle potentiellt kunna förbättras med till exempel växtlighet, som Defrance et al. 

presenterar. 
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5 DISKUSSION  

I examensarbetet har befintliga och potentiella bulleråtgärder presenterats tillsammans med 

mätresultat och observationer vid platsbesök. Studieobjekten är fem bostadsgårdar för 

flerbostadshus i innerstadsmiljö i Västerås. 

I detta kapitel diskuteras resultatet av arbetet och de tidigare avsnitten som har lett fram till 

resultatet. Detta görs för att värdera resultatets tillförlitlighet och för att koppla 

examensarbetet till tidigare forskning. Först kommer metoden att diskuteras och sedan 

kommer resultatet att diskuteras under en separat rubrik. 

5.1 Metod 

Under denna rubrik kommer metoden för arbetet att diskuteras. Diskussionen är indelad i 

tre rubriker som hanterar mätningarna, litteraturstudien och den aktuella studien. 

5.1.1 Mätningar 

En stor faktor som påverkar resultatet av mätningar som gjordes är aktiviteter på 

bostadsgårdarna, dvs. hur många människor som använder gårdarna och till vad. Detta är 

svårt att kontrollera och har därför inte beaktats i studien. Aktiviteterna påverkas av bland 

annat väder, årstid samt tidpunkt på dagen och kan i vissa fall leda till helt andra ljudnivåer 

och ljudmiljöer. 

En annan faktor som påverkas av samma omständigheter är mängden trafikbrus, då alla 

mätningar sker i Västerås är trafikbrus ett konstant förekommande fenomen dock varierar 

nivån av denna väldigt mycket.  

Det är till stor del dessa faktorer som omöjliggör direkta jämförelser mellan bostadsgårdarna.  

Mätningarna och ljudmiljöerna kan jämföras till en viss del men man måste ta hänsyn den 

stora variationen som kan komma av aktivitet och trafik. 

Beroende på årstiden har många typer av växter i Sverige olika egenskaper ur bland annat en 

bullerreducerande synpunkt. Mängden löv, som är väsentlig för växternas förmåga att 

reducera buller är direkt beroende av årstiden vilket i sin tur gör att effektiviteten att minska 

buller också blir beroende av vilken tid på året det är.  

Vinden kan också ses som en felkälla som kan påverka ljudmiljön och ljudnivån i form av 

vindsus, detta kan i värsta fall öka mätvärdena drastiskt. 

Det fokus vi tidigare nämnt om att främst undersöka buller som inte alstrades från trafiken 

konkretiserades endast i valet av bostadsgårdarna, och inget försök att undvika trafikbuller 

gjordes vid mättillfällena. Eftersom ingen tidigare kunskap om ljudmiljöerna fanns för flera 

av bostadsgårdarna förekom det trafikbuller av varierande ljudvolym vid mätningarna.  
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Då vi saknar tidigare erfarenhet med ljudnivåmätare kan det vara så att vi inte skulle märka 

om ett fel inträffade under mätningarna eller om själva mätaren var trasig. Mätmetoden, det 

vill säga både parametrarna som mättes och intervalltiden, togs fram med hjälp av Andreas 

Novak på WSP då vi själva saknar erfarenhet inom ljudnivåmätning. Både ett befintligt fel i 

mätaren och en annan mätmetod skulle påverka resultatet.  

5.1.2 Litteraturstudie 

Källorna som vi har valt att använda är huvudsakligen vetenskapliga artiklar, 

forskningsrapporter och doktorsavhandlingar. Dessa är väldigt trovärdiga då alla källor är 

granskade innan publicering. Flera av forskningsrapporterna som har använts är av samma 

författare då det är rapporter från samma stora EU-projekt. De resultat som presenteras 

verkar stödjas av flera olika källor trots att ämnet vi fokuserat på är ganska smalt med relativt 

få forskare.  

Utifrån faktorer som relevans, aktualitet och forskarens titel eller publikationens 

tillförlitlighet valdes källorna som examensarbetet har grundats på.  De äldre källorna har 

bedömts trovärdiga då den nyare forskningen visar på ungefär samma resultat och effekter. 

Det bör nämnas att större delen av den litteratur som finns tillgänglig hanterar åtgärder mot 

trafikbuller och vårt fokus har varit annat buller än det från trafiken. Enligt vår externa 

handledare, A. Novak (personlig kommunikation 2019-04-03) spelar inte det någon roll vad 

det är för typ av ljudkälla så länge ljudkällan har samma frekvens och ljudnivå. Placeringen 

på källan är dock avgörande. De lösningar som utgörs av barriärer borde kanske till och med 

fungera bättre vid högre frekvenser då högfrekventa ljud är sämre på att sprida sig när det 

kommit förbi sidan av en barriär, detta tack vare dess kortvågiga form. 

5.1.3 Aktuell studie 

Resultatet av examensarbetet skulle skilja sig rejält om andra bostadsgårdar än de som är 

valda skulle studeras. Val av objekt som ska studeras spelar Således en avgörande roll. Målet 

var att hitta fem bostadsgårdar med olika former och öppningar. Vi sökte också efter 

bostadsgårdar som vi trodde inte hade en ljudmiljö som endast bestod av trafikbuller. Därför 

kollade vi på bostadsgårdar som inte ligger bredvid stora vägar, eller som hade mycket skydd 

mot dessa vägar. Sökandet efter bostadsgårdar gjordes med hjälp av diverse karttjänster. Vi 

letade också efter bostadsgårdar med närliggande verksamheter eller aktiviteter såsom 

skolor, dagverksamheter eller fotbollsplaner.  

Ett annat val av bostadsgårdar hade förmodligen lett till andra ljudmiljöer, andra mätvärden 

och andra bulleråtgärder.  

När platsen för mätningarna valdes var tanken att det mest relevanta är att bedöma 

ljudmiljön där människor vistas. För mätningarna valdes i de flesta fallen en grillplats med 

bänkar då detta kändes som den plats de som planerat bostadsgården tänkt att de boende ska 

använda. Om andra mätställen hade valts hade kanske rumslig variation påverkat 

mätningarna väldigt mycket. Då bostadsgården på Pettersbergsgatan endast hade en bänk 
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bredvid lekplatsen och en stor del av bostadsgården var avskärmad från lekplatsen så valdes 

tre olika mätpunkter för att undersöka om ljudmiljön skiljde sig vid dessa punkter. 

5.2 Resultat 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av examensarbetet. Diskussionen är indelade i tre 

rubriker vilka är lösningarna, mätvärden och ljudmiljöer. För att förtydliga diskussionen om 

mätvärdena har dessa sammanfattats i diagram 18. 

5.2.1 Lösningar 

Vikten av att minska oönskad ljud så mycket som möjligt belyses tydligt i examensarbetets 

bakgrund där framgår av bland annat Jensen (2008) att en bostadsgård som är avskild från 

stadsmiljön i det auditiva planet är viktig för att dämpa stress. Snarberg (2019) visar på de 

digra hälsoeffekter buller kan leda till, dessa inkluderar bland annat hörselnedsättning och 

hjärt- och kärlsjukdomar. Med detta som bakgrund är det inte svårt att inse varför behagliga 

ljudmiljöer bör eftersträvas på bostadsgårdar samt varför de olika lösningar som presenteras 

är förtjänt av reflektion. 

Lösningarna mot bullerproblematiken på bostadsgårdar skiljer sig från varandra i många 

planer och i olika avseenden. Förutom bullerlösningarnas effektivitet är hanterbarheten vid 

utförandet och kostnader viktiga parametrar som påverkar valet av bulleråtgärder. Något 

som också påverkar är bostadsgårdens karaktär och utformning. Att byta placering på till 

exempel träddäck och andra innergårdsmöbler i syfte att ha längre avstånd mellan ljudkälla 

och mottagaren är naturligtvis lättare och billigare att utföra än att byta konventionella 

väggar mot gröna väggar.  

Gröna lösningar i form av gröna tak och gröna väggar ger olika effekter beroende på vilken 

bostadsgård de ska implementeras i. Gröna väggar kan sänka ljudnivån upp till 9,3 dBA och 

gröna tak kan sänka ljudnivån upp till 7,5 dBA beroende på utformningen av byggnaden som 

omger innergården och andra parametrar. Trots att ljudnivån kan sänkas betydligt går det 

inte att fastställa om effekten kommer vara densamma om dessa lösningar implementeras på 

de valda objekten. Gröna väggar och gröna tak bedöms dock ge en betydlig effekt på de valda 

bostadsgårdarna förutom den som ligger vid Pettersbergsgatan. Där präglas den akustiska 

karaktären av att den är varierad tack vare mängden växtlighet och utformningen på 

bostadsgården, grönskan gör att reduceringen av ljudnivån genom gröna väggar eller gröna 

tak med gröna barriärer på taket inte blir avsevärd.  

Växtlighet som en insats för att minska en bostadsgårds bullerexponering verkar enligt 

resultatet av examensarbetet väldigt lovande. Förutom att minska ljudnivån genom 

absorption och diffraktion kommer växtlighet med en mängd andra fördelar. Växtlighet 

skapar naturliga ljud, som tidigare nämnts är behagliga för de flesta människor, såsom 

vindsus och fågelkvitter. Det bidrar också med biologisk mångfald, förbättrad luftkvalitet och 

enligt vår uppfattning en vackrare miljö. Lösningen verkar relativt lätt att implementera och 

kan sträcka sig från en lättskött äng till buskar och träd runt omkring en hel bostadsgård. Vi 
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ser att denna lösning helst kombineras eller kompletteras med andra lösningar för att ge en 

så bra ljudmiljö som möjligt. Då växtlighet kan skapa naturliga ljud bidrar det både med 

ljudmaskering och med ljudminsking, detta verkar vara ett ypperligt sätt att förbättra 

ljudmiljön.  

Ett bra exempel på hur bra ljudmiljö man kan få tack vare växtlighet är bostadsgården på 

Pettersberg. Denna innergård var den enda som upplevdes ”tyst” av oss och många av ljuden 

i ljudmiljön var naturliga ljud, vilket både vi och den tidigare forskningen hävdar vara 

behagligt. 

I examensarbetet har vi visat att bullerplank eller någon sorts bullerbarriär skulle vara 

applicerbart och effektivt på tre av fem bostadsgårdar. Ytterligare mätningar efter 

implementationen skulle dock behövas för att stärka det resultat vi fått fram. Dessa lösningar 

skulle vara relativt enkla att införa jämfört med till exempel en ändring av byggnadernas 

form. En annan fördel med ett bullerplank är att det kan förses med växtlighet för att både 

förbättra ljuddämpningen och bidra till en vackrare bostadsgård. Bullerplankets potential 

framgår både i litteraturstudien och resultatet och bör enligt oss vara en given åtgärd att 

börja med då en bostadsgård är helt öppen mot en bullerkälla, såsom en väg eller en 

skolgård. 

En lösning som verkar fungera på de flesta av gårdarna är ljudmaskering. Detta innebär 

alltså att man implementerar ett behagligt ljud med högre ljudnivå en det förekommande 

bullret. Detta kan endast leda till en förbättring av ljudmiljön inte till en sänkt ljudnivå. På 

grund utav detta är det aldrig en bra lösning när man vill skapa en tyst ljudmiljö.  

5.2.2 Ljudmiljöer 

Av vår bedömning av ljudmiljön vid platsbesöken så var den mest behagliga ljudmiljön den 

som förekom på Pettersbergsgatan 25–29, denna miljö upplevdes som lugn och utan 

störande ljud. Det var också endast på denna bostadsgård som vi uppfattade miljön som tyst, 

detta skedde på mätplats nummer 3. Det är värt att notera att värdena som mättes upp på 

denna plats inte var lägre än de två andra mätplatserna. Detta kan förklaras av den ”visual 

masking” som skiljer området från resten av bostadsgården. Det kunde alltså kännas 

”tystare” utan någon minskning i ljudnivå. 

Av de fem innergårdarna var den som ligger vid Brahegatan 4A-4B mest obehaglig att vistas i 

enligt vår uppfattning. Detta på grund av det varaktiga ljudet från skolgården som präglade 

ljudmiljön och som framförallt bestod av väldigt korta och höga ljud. Många uppskattar 

ljudet av lekande barn och en lekplats kan ofta ge en bra variation i ljudmiljön, men att ha en 

bostadsgård som är utsatt för ljudet nästan hela dagarna och nästan hela veckan skapar 

enligt oss inte en god ljudmiljö. 

Överlag så var de ljud som var konstanta i ljudvolym och karaktär mindre störande än de som 

varierade. Detta stämmer dock inte för ljudmiljöer då en varierad ljudmiljö kan vara bättre 

än en konstant ljudmiljö. 
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5.2.3 Mätvärden 

De riktvärden som finns för utomhusmiljöer avser buller som alstras från källor från trafiken 

eller verksamheter och industrier. Det finns sålunda inte specifika riktvärden för ljudnivåer 

som orsakas av grannar, barn som leker, förskolgårdar, reflektioner från trånga gaturum eller 

annat. Boverkets riktvärden vad gäller ekvivalent ljudnivå från industrier och 

yttreinstallation vid en ljuddämpad sida eller en uteplats bör vara 45 dBA på dagen och 40 

dBA på natten. Förordningen om trafikbuller anger att vid en uteplats till en bostadsbyggnad 

bör den ekvivalenta ljudnivån vara högst 50 dBA och den maximala 70 dBA. Ljudkällan är 

således avgörande på hur bullernivån bör vara för bland annat uteplatser. Detta skulle kunna 

betyda att trafikbuller kan upplevas mindre obehaglig än buller från industrier och 

installationer.  

Ur Diagram 18 kan man konstatera att medelvärden för ekvivalent ljudnivå och mätvärden 

för maximalljudnivå överstiger riktvärden för bullernivå för industriverksamheter och 

installationer. Vissa av medelvärden överstiger dessutom riktvärden för bullernivån. Det 

minsta medelvärdet på LAeq är 45,6 dBA för bostadsgården i Petterberg och det högsta 56,6 

dBA på Soldatgatan i Viksäng. De maximala ljudnivåerna på bostadsgårdarna överstiger 

också maximala riktvärden. Det ska dock nämnas att ljudet från bostadsgårdarna inte enbart 

kommer från installationer och trafiken utan mycket av ljudet kommer från naturliga och 

människliga källor såsom fågelsång, vindsus, barn som leker och människor som pratar.  

Boverket (2018) skriver att en bättre ljudmiljö alltid ska eftersträvas oavsett ljudnivå. 

Följaktligen är det felaktigt att hävda att en eller flera bullerlösningar är överflödiga på de 

valda bostadsgårdarna.  

Om man dessutom jämför värdena i Diagram 18 med standardvärden för dB så hamnar 

värdena mellan en viskning (40 dB), ett kontorslandskap (50 dB) och en normal 

konversation (60 dB). Vid jämförelse av dessa värden är det värt att notera att ca 10 dBA 

motsvarar ett ljud som uppfattas som dubbelt så högljutt.  

Diagram 18 Sammanfattat resultat av mätningarna. Samtliga enheter är dBA 
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6 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att undersöka ljudnivåerna och ljudmiljöerna på fem 

bostadsgårdar vid flerbostadshus i Västerås för att identifiera befintliga och implementerbara 

bullerreducerande lösningar. Detta utfördes med en fallstudie med mätningar och 

observationer och en litteraturstudie som undersökte potentiella lösningar. Här presenteras 

de viktigaste slutsatserna som vi har dragit av resultatet samt diskussionen i detta 

examensarbete. 

• Resultatet av mätningarna visar på att en betydlig variation av den ekvivalenta 

ljudnivån mellan bostadsgårdarna där lägsta LAeq ligger på 46 dBA och det högsta 

ligger på 56 dBA.  

 

• Bullerlösningar som redan finns på de studerade bostadsgårdarna utgörs av barriärer 

i form av byggnader, växtlighet i form av träd, buskar och grönytor. Gröna 

byggnadsskal fanns inte på någon bostadsgård förutom taket på lilla boden på 

Brahegatan. 

 

• Den största faktorn för hur bullerutsatt en bostadsgård är verkar vara avståndet och 

hur öppet det är mellan bostadsgården och bullerkällan. 

 

• Ljudmiljön på alla bostadsgårdar som undersöktes i examensarbetet gick att 

förbättra, oavsett om den befintliga ljudmiljön redan bedömdes som god. 

 

• De ljudmiljöer som uppfattades som behagligast var det med lägre ljudnivå och en 

stor del naturliga ljud.  

 

• Problemen med buller hade delvis gått att åtgärda vid byggnaden av bostadsgården 

genom att till exempel skärma av bostadsgården från bullerkällor med byggnader. Om 

ett större fokus lagts på bullerreducerande former redan vid planeringen av 

bostadsgården hade ljudmiljön varit mycket bättre. 

 

• Gröna lösningar reducerar ljudnivån samtidigt som de kan bidra med naturliga ljud, 

med hjälp av detta kan en mer varierad och behaglig ljudmiljö åstadkommas. 

 

• Mer forskning behövs för att identifiera effektivare åtgärder mot buller som alstras på 

bostadsgårdar. 
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7 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

En fortsättning av arbetet som gjorts i detta examensarbete skulle kunna vara att komplettera 

våra befintliga mätningar med datorsimulationer. Det skulle iså fall vara lämpligt att använda 

antingen FDTD- eller PSTD-metoden. Efter en simulation på de grundfall detta 

examensarbete har studerat skulle de föreslagna lösningarna kunna testas i simulationen för 

att få en bättre förståelse av hur dessa skulle minska ljudnivåerna.  

Då detta examensarbete endast tagit författarnas uppfattning om ljudmiljöerna i hänsyn 

skulle det vara intressant med antingen enkäter eller intervjuer med de som vistas på 

bostadsgårdarna för att se vad de tycker om ljudmiljön. Detta skulle visa om de höll med vår 

studie om att naturliga ljud och låga ljudnivåer skapar en god ljudmiljö. Det skulle också vara 

intressant att se relationen mellan en god ljudmiljö och ljudnivån. 
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